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1. ชื่อหลักสูตร 
        ชื่อภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
          ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Robotics and Intelligent Electronics 

Engineering  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)    :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 
   (ภาษาอังกฤษ)         :   Bachelor of Engineering (Robotics and intelligent Electronics  
                                           Engineering) 
   ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)    :   วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)   

           (ภาษาอังกฤษ)     :   B. Eng. (Robotics and intelligent Electronics Engineering) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       จำนวน 127 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร 
       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
            หลักสูตรปริญญาตรี แบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ            
            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.4. การรับเข้าศึกษา    

 รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 
5.5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง      กำหนดเปิดสอนเดือน    สิงหาคม    พ.ศ. 2563        

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่  10 / 2562 . 
เมื่อวันที่  22  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 . 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่  12 / 2562 . 
เมื่อวันที่  24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 . 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี

การศึกษา 2566 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
- วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotic Engineer) 
- วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineer) 
- วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) 
- วิศวกรควบคุมหุ่นยนต์ (Robotic control Engineer) 
- วิศวกรรฝ่ายขายหุ่นยนต์ (Robotics sales Engineer) 
- วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic System Engineer) 
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- วิศวกรซอฟท์แวส์ (Software Engineer) 
- วิศวกรทางการแพทย์ (Biomedical Engineer) 
- วิศวกรวิชันซิสเต็ม (Machine Vision Engineer) 
- วิศวกร IoT (IoT Engineer) 
- วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) 
- ช่างซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ (Robotics Maintenance Technician) 
- ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ (Robotics Technician) 
- นักออกแบบประยุกต์หุ่นยนต์ (Robotics application designer) 
- นักออกแบบหุ่นยนต์ (Robotics designer) 
- นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของหุ่นยนต์ (Robotic Security Analyst) 
- ผู้จัดการเทคโนโลยีสำหรับหุ่นยนต์ (Technology Manager for Robotics) 
- ผู้ประกอบการเริ่มต้นในเทคโนโลยีขั้นสูง (Startup Entrepreneur in High Tech) 
- คร ูอาจารย์ในสถานศึกษา  
- ประกอบอาชีพอิสระอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านหุ่นยนต์ ทางด้านระบบอัตโนมัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ

เทคโนโลยี 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) / 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
 

1. ผศ.ดร.มนตรี  ไชยชาญยุทธ์ 
    
   สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), 
  2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), 
  2548 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2559 
 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. ผศ.ดร.เกษมสุข  เสพศิริสุข 
    
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), 
   2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์),  
  2544 
- D.Eng. (Science and 
 Technology), 2552 
 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- Tokai University (JAPAN) 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) / 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
 

3. ผศ..ภาสภณ มโนสุกฤตกูล 
    
   สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

-วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์), 2540 
-วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์),  
 2541 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4. อ.พิมล  ผลพฤกษา 
    
     

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์),  
  2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), 
  2547 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

5. อ.สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ 
    
     

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์),  
  2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), 
  2546 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  

จังหวัดชุมพร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทยมีความท้ายทายต่อสภาพแวดล้อมและบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ อาทิเช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การ
เปิดเสรีทางการค้าเป็นต้น ซึ่งรัฐบาลผลักดันนโยบาย “Thailand 4.0” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้นจากกับดัก
ทางรายได้ โดยโมเดลนี้เป็นแนวคิดที่จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไป การพัฒนาที่ผ่านมาใน Thailand 1.0 จะเน้นภาคเกษตร Thailand 
2.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก โมเดลพัฒนาประเทศ
ไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยจัดอยู่ ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลาง” ตามนโยบายรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดย
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตกำลังคนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New Engine of Growth) เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้พ้นกับดักประเทศท่ีมีรายได้เศรษฐกิจปานกลาง โดยมุ่ง
ผลักดัน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ , อุตสาหกรรมดิจิทัล, อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, และหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น  
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจกันเป็นอย่างมาก

ทั้งในระดับชาติและในระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในระดับมหภาค ได้แก่ ผลต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล การจ้างงานและ
ผลิตภาพของแรงงาน และระดับจุลภาค ได้แก่ ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน
และด้านสุขภาพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่ต้องการการ
วางแผนอย่างเป็นระบบและเริ่มดำเนินการล่วงหน้า เนื่องจากมาตรการต่างๆ หลายประการล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลา
ในการดำเนินการกว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรม การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นวิศวกรที่ดีนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการแล้ว ยังต้องมีความพร้อม
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบกับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน 
วิศวกรจึงต้องมีทักษะในการสื่อสารและด้านภาษา เพ่ือพร้อมรับมือต่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากนโยบายการพัฒนาประเทศโดยใช้โมเดล “Thailand 4.0” โดยหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะถือเป็นหลักสูตรหนึ่งที่บทบาทต่อการพัฒนาดังกล่าว เนื่องด้วยจะช่วยขับเคลื่อนประเทศด้วย
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจที ่ข ับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม  แทนที ่การขับเคลื ่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม มีการพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรแบบใหม่โดยเน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี  ทาง
หลักสูตรจึงมีการกำหนดเป้าหมายพัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะสูง โดยรองรับในอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและมีความ
ทันสมัยทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและปรับตัวเข้ากับวิวัฒนาการได้และพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
        จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(พ.ศ. 2555-2563) ที่
มีปรัชญา "การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ" ปณิธาน 
"มุ่งมั่นให้การศึกษา และวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้  ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่
จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ" วิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020" ประกอบกับ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
จังหวัดชุมพร มีรายละเอียด ปรัชญา "การศึกษาด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก เป็น
รากฐานของชีวิตที่ยั่งยืน" ปณิธาน "มุ่งม่ันจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือกเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน" และวิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของภาคใต้ ด้านเทคโนโลยี 
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เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือกในปี พ.ศ. 2564" ซึ่งหลักสูตรจะมีการตอบสนองต่อพันธกิจของการเป็น
สถาบันการศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให
บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ ภาควิชาอื่น)  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

   หมวดวิชาเลือกเสรี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3  การบริหารจัดการ  
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นั้นมีการจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป โดยมีกรอบมาตรฐาน

กลางของสถาบัน ในหมวดวิชาเลือกเสรี หากนักศึกษามีความสนใจในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาอื่น สามารถ
เลือกเรียนได้โดยการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรนั้น ๆ 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี และทักษะการ

ปฏิบัติอย่างถ่องแท้ สามารถบูรณาการองค์ความรู้พร้อมทั้งประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมใน
ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ผดุงไว้ซึ่ง
คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 

1.2 ความสำคัญ 
เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นรากฐาน

การพัฒนาของภูมิภาคภาคใต้และประเทศชาติ 
1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เป็นผู้มีความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ทางหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามความต้องการของ
ประเทศ มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
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1.3.2 ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมให้เป็นผู้ที่มีวินัย มีความคิดและทักษะการทำงานอย่างมีระบบพร้อม
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน 

1.3.3 Bส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาที่
เป็นอิสระสอดคล้องกับความสนใจ
และความต้องการในงานวิจัย
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  

- สำรวจวชิาและปรับเปลี่ยนวิชา 
   หรือเนื้อหาให้มีความทันสมัยสอด 
   คล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง 
   เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

- นักศึกษามีความรู้ความสามารถ 
   ตอบสนองต่อการพัฒนาเทคโน 
   โลยีใหม่ ๆ เป็นที่ยอมรับแก่ 
   หน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
   ภาคเอกชนได้ 

- พัฒนาบุคลากรและทรัพยากร 
   การเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
   กับหลักสูตร 

- สำรวจความพร้อมของทรัพยากร 
- มีการส่งเสริมให้บุคลากรปรับปรุง 
   ความรู้ตนเองอย่างเสม่ำเสมอ เช่น 
   การเข้าร่วมสัมมนา หรือนำเสนอ 
   ผลงานวิจัย เป็นต้น 

-  รายงานสรุปความพร้อมของ 
   ทรัพยากรประกอบการเรียนการ 
   สอน 
- มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
   ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตีพิมพ์ 

ผลงาน และเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับภาคธุรกิจและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของอุตสาหกรรม หุ่นยนต์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และท่ีอ่ืนๆ
เกี่ยวข้อง 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ทำงานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

-  พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการนำความรู้
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนมีการทำและเผยแพร่
ผลงานวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ปริมาณงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

 
3. ผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา(Expected learning outcomes) 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ โดยมีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมพ้ืนฐานและ
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วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการวิเคราะห์ปัญหา การ
ออกแบบพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา โดยมุ่งเน้นให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้ รวมทั้งมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ โดยแยกรายละเอียดตามชั้นปีดังตาราง 

นักศึกษาชั้นปีท่ี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะทางด้าน

วิศวกรรมพ้ืนฐานและวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีทักษะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ อุปกรณ์ตรวจจับ และขับเคลื่อนสำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์  วงจรดิจิตอล การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว การควบคุม
อัตโนมัติ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  

3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีทักษะเฉพาะทางเลือกตามความถนัดของนักศึกษาเพื่อเตรียม
ออกสู่สถานประกอบการ เป็นวิศวกรรที่มีจริยธรรมอยู่อย่างพอเพียง และเข้าใจการวางแผน
การตลาด การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ 

4 นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบพัฒนาเพ่ือ
หาคำตอบของปัญหา มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถออกแบบและ
สร้างหุ่นยนต์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้ 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนได้ถูกกำหนดให้มีระยะเวลาใน
การศึกษาโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ โดยมีข้อกำหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 มีภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี 
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2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ 
           นอกวัน – เวลาราชการ  มีการเรียนการสอนในช่วงค่ำ 17.00 น. – 20.00 น.และวันเสาร์อาทิตย์ โดย
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

เทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก 
(รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาสำหรับเทียบโอน 3 ปี 
 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจาก 

สถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตาม
ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือ อาชีวศึกษา 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนและการแบ่งเวลา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและให้เน้น 
   ย้ำในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  
     วันพบผู้ปกครอง การติดตามผลการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอน 
      เสริม 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 2.5.1 หลักสูตรปกติ (4 ปี) 
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จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 40 40 

2.5.2 หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 
รวม 25 50 75 75 75 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 25 25 25 
2.5.3 สรุปแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
รวม 65 130 195 235 235 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 25 65 65 

     2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณตามแผน 

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 
งบบุคลากร 4,500,000 4,940,000 5,415,200 5,928,416 6,482,689 
งบลงทุน 400,000 450,000 500,000 555,000 615,000 
งบดำเนินการ 800,000 860,000 960,000 1,060,000 1,160,000 
รวม 5,700,000 6,250,000 6,875,200 7,543,416 8,257,689 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 65 130 195 235 235 

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตสำหรับนักศึกษา 4 ปีโดยเฉลี่ย เท่ากับ  42,190 บาท/คน/ ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)  
      เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรื ่อง การ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 4 ปี  
 3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    127 หน่วยกิต 
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา 
4 ปี  

หน่วยกิต 
การเทียบโอน 

หน่วยกิต 
3 ปี  

หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต 
กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม 
กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 
กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
บังคับเลือกจาก 5 กลุ่ม 

30 
6 
3 
3 
3 
12 
3 

19 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

11 
2 
- 
- 
- 
9 
- 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการ 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
ชุดวิชาเลือกเฉพาะทาง 
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก 

91 
15 
40 
15 
- 

15 
6 

0 
0 
0 
- 
0 
0 
0 

91 
15 
40 
15 
- 

15 
6 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 - 
รวม 127 25 102 
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3.1.3 รายวิชา  
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต  
รายวิชาถูกกำหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาในทุกกลุ่ม

และจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มวิชา รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
คุณค่าแห่งชีวิต 1. บังคับเรียน 2 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ได้แก่ 

90591019    โรงเรียนสร้างเสน่ห์                                  2 (1-2-3) 
                  CHARM SCHOOL 
 
90591002     กีฬาและนันทนาการ                              1 (0-3-2) 
                   SPORTS AND RECREATION ACTIVITIES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิธีแห่งสังคม บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ศาสตร์แห่งการคิด บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ศิลปะแห่งการจัดการ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ภาษาและการสื่อสาร 1. บังคับเรียน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ 

90595001      ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                              3 (3-0-6) 
                    FOUNDATION ENGLISH 
90595002      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                     3 (3-0-6) 
                    ENGLISH FOR COMMUNICATION 
90595003      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                         3 (3-0-6) 
                    ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิชาเลือก เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวิชาข้างบน 
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 ข.   หมวดวิชาเฉพาะ  91  หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับแกนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์บังคับ 15 หน่วยกิต                

รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
ENGINEERING MATHEMATICS 1   

3(3-0-6) 

11216102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
ENGINEERING MATHEMATICS 2 

3(3-0-6) 

11216103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
ENGINEERING MATHEMATICS 3   

3(3-0-6) 

11216104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
ENGINEERING PHYSICS 

3(2-3-6) 

11216105 เคมวีัสดุ 
MATERIAL CHEMISTRY 

3(2-3-6) 

(2) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมบังคับ 40 หน่วยกิต                

รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216201 โลกวิทยาการหุ่นยนต์ และการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
ROBOTICS EXPLORATION AND COMPUTER-AIDED DESIGN 

3(2-3-6) 

11216202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับหุ่นยนต 
ELECTRIC CIRCUITS ANALYSIS FOR ROBOTICS 

3(3-0-6) 

11216203 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ 
ELECTRONIC CIRCUITS FOR ROBOTICS 

3(3-0-6) 

11216204 อุปกรณ์ตรวจจับ และขับเคลื่อนสำหรับหุ่นยนต์  
INDUSTRIAL SENSORS AND ACTUATORS  

3(3-0-6) 

11216205 โปรแกรม และระบบสมองกลฝังตัว 
PROGRAMING AND EMBEDDED SYSTEMS 

3(3-0-6) 

11216206 วงจรดิจิตอลสำหรับหุ่นยนต์ 
DIGITAL CIRCUIT FOR ROBOTICS 

3(3-0-6) 

11216207 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับหุ่นยนต์ 
POWER ELECTRONICS FOR ROBOTICS 

3(3-0-6) 
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รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
11216208 วิศวกรรมการควบคุมสําหรับวิทยาการหุ่นยนต์ 

CONTROL ENGINEERING FOR ROBOTICS 
3(3-0-6) 

11216209 ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้ 
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 

3(3-0-6) 

11216210 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY FOR ROBOTS 

3(3-0-6) 

11216211 การออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
INTERNET OF THINGS SYSTEM DESIGN 

3(3-0-6) 

11216212 การสื่อสารไร้สาร 
WIRELESS COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

11216001 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS LABORATORY 1 

1(0-3-2) 

11216002 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS LABORATORY 2 

1(0-3-2) 

11216003 การประยุกต์ทางหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS APPLICATION 

2(0-6-6) 

11216004 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 

0(0-30-0) 

11216005 การฝึกงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS TRAINING 

0(0-45-0) 

 
(3) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการบังคับ 15 หน่วยกิต                

รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216301  จริยธรรมกับวิศวกร 
ENGINEERING ETHICS 

3(3-0-6) 

11216302 ศาสตร์พระราชา 
THE KING’S PHILOSOPHY 

3(3-0-6) 

11216303 การประกอบธุรกิจแบบใหม่ 
BUSINESS START UP 

3(3-0-6) 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

15                  มคอ. 2 
 

รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
11216304 การลงทุนในธุรกิจ 

BUSINESS OR ECONOMIC INVESTMENT 
3(3-0-6) 

11216305 การวางแผนการตลาด  
MARKETING PLANNING PROCESS 

3(3-0-6) 

 
(4) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางบังคับเรียนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต   

     การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางสามารถกำหนดให้มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (WORK-INTEGRATED LEARNING) ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนจะเป็นผู้จัดการเทียบ
ประสบการณ์ เพ่ือสอน สอบ และประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 

    
(4.1) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอุตสาหกรรม 

รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216411 การโปรแกรมระบบอัตโนมัติ  
AUTOMATIC PROGRAMING 

3(2-3-6) 

11216412 การปรับปรุงการผลิต 
PRODUCTION IMPROVEMENT 

3(2-3-6) 

11216413 การประมวลผลภาพดิจิทัล และแมชชีนวิชั่นส์ 
DIGITAL IMAGE PROCESSING AND MACHINE VISION 

3(2-3-6) 

11216414 ระบบและกรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ 
AUTOMATIC MANUFACT URING SYSTEM 

3(2-3-6) 

11216415 ไฮโดรลิกส์ และนิวแมติกส์ 
HYDRAULICS AND PNEUMATICS 

3(2-3-6) 
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 (4.2) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะชีวการแพทย์ 

รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216421 ระบบไฟฟ้าในร่างกาย 
ELECTRICAL BODY SYSTEM 

3(2-3-6) 

11216422 เครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ 
BIOMEDICAL INSTRUMENTS 

3(2-3-6) 

11216423 การออกแบบอุปกรณ์ทางชีวการแพทย์   
BIOMEDICAL INSTRUMENT DESIGN                                                              

3(2-3-6) 

11216424 วิศวกรรมโรงพยาบาล 
HOSPITAL ENGINEERING  

 3(2-3-6)  

11216425 ภาพทางการแพทย์  
MEDICAL IMAGING 

3(2-3-6) 

 
(4.3) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์ 
 

รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216431 ระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
CAR ELECTRICAL SYSTEM 

3(2-3-6) 

11216432 สมองกลฝังตัวในรถยนต์ 
EMBEDDED IN CARS 

3(2-3-6) 

11216433 ระบบสื่อสารยานยนต์อัจฉริยะ 
INTELLIGENT AUTOMOTIVE COMMUNICATION SYSTEM 

3(2-3-6) 

11216434 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในยานยนต์สมัยใหม่  
ELECTRONIC SYSTEM INTELLIGENT IN MODERN VEHICLES 

3(2-3-6) 

11216435 ระบบคอมพิวเตอร์ในรถยนต์ 
COMPUTER SYSTEM FOR CAR 

3(2-3-6) 
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 (4.4) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อการจัดการพลังงาน 

รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216441 โซลาร์เซลล์ 
SOLAR CELLS 

3(2-3-6) 

11216442 ระบบ และการบริหารจัดการพลังงาน 
SYSTEM AND ENERGY MANAGEMENT 

3(2-3-6) 

11216443 ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร  
ELECTRICAL MANAGEMENT SYSTEM IN THE BUILDING 

3(2-3-6) 

11216444 คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์พลังงาน 
COMPUTER FOR ENERGY ANALYSIS 

3(2-3-6) 

11216445 เครื่องมือวัด และการวิเคราะห์พลังงาน 
ENERGY MEASUREMENT AND ANALYSIS INSTRUMENTS 

3(2-3-6) 

 

 

(4.5) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเกษตรอัจฉริยะ 

รหัส วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216451 เทคโนโลยีเกษตร- วิศวกรรม 
AGRICULTURAL TECHNOLOGY - ENGINEERING 

3(2-3-6) 

11216452 ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟาร์มอัจฉริยะ 
ELECTRONIC SYSTEMS FOR INTELLIGENT FARMS 

3(2-3-6) 

11216453 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 

3(2-3-6) 

11216454 การออกแบบและการจัดการฟาร์ม 
FARM DESIGN AND MANAGEMENT 

3(2-3-6) 

11216455 เกษตรแม่นยำ 
PRECISION AGRICULTURAL 

3(2-3-6) 
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(4.6) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

11216461 การออกแบบระบบฐานข้อมูล  
DATABASE SYSTEM DESIGN 

3(2-3-6) 

11216462 เหมืองข้อมูล  
DATA MINING  

3(2-3-6) 

11216463 สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์ 
BIG DATA AND CLOUD ARCHITECTURE 

3(2-3-6) 

11216464 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY 

3(2-3-6) 

11216465 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
HUMAN AND COMPUTER INTERACTION 

3(2-3-6) 

 
 

       (5). การศึกษาทางเลือก  6  หน่วยกิต 
วิชาการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 3 แนวทางเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับ

ตนเอง 1 แนวทาง จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

5.1. การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
               หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11216006  การเตรียมโครงงานรวบยอดความรู้  3(2-3-6) 
 CAPSTONE PROJECT PREPARATION 
 
11216007  โครงงานรวบยอดความรู้  3(0-9-5) 
 CAPSTONE PROJECT 
 

5.2. การศึกษาเชิงสหกิจศึกษา  
               หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11216008  สหกิจศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 6 (0-45-0) 
 CO-OPERATIVE EDUCATION IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS ENGINEERING 
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5.3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
          การศึกษาทางเลือกนี้แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การศึกษาต่างประเทศหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ โดยนักศึกษา
จะต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
               หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11216009 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ   6 (0-45-0)  
 OVERSEA TRAINING 
 

xxxxxxxx  วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  6 (0-45-0)  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ความหมายของรหัสประจำรายวิชา    
รหัสวิชาที่ใช้ กำหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  
รหัสตัวที่ 1,2 ได้แก่เลข 11 หมายถึง   วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   
     90 หมายถึง  หมดวิชาศึกษาทั่วไป   
รหัสตัวที่ 3,4      ได้แก่เลข 21 หมายถึง  หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 
       อัจฉริยะ 
     71 หมายถึง   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
     72 หมายถึง   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
     74 หมายถึง   กลุ่มวิชาเคมี 
รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข       6    หมายถึง      ระดับปริญญาตรี 
รหัสตัวที่ 6,7 และ 8   หมายถึง  ลำดับที่ของวิชา  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
        3.1.4.1 แผนการศึกษาปกติ 4 ปี 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
ENGINEERING MATHEMATICS 1   

3(3-0-6) 

11216201 โลกวิทยาการหุ่นยนต์ และการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
ROBOTICS EXPLORATION AND COMPUTER-AIDED  
DESIGN 

3(2-3-6) 

11216202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับหุ่นยนต์ 
ELECTRIC CIRCUITS ANALYSIS FOR ROBOTICS 

3(3-0-6) 

11216104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
ENGINEERING PHYSICS 

3(2-3-6) 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
FOUNDATION ENGLISH 

3(3-0-6) 

90591019 โรงเรียนสร้างเสน่ห์ 
CHARM SCHOOL 

2(1-2-3) 

90591002 กีฬาและนันทนาการ 
SPORT AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

1(0-3-2) 

       รวม 18 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
ENGINEERING MATHEMATICS 2 

3(3-0-6) 

11216105 เคมีวัสดุ 
MATERIAL CHEMISTRY 

3(2-3-6) 

11216203 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ 
ELECTRONIC CIRCUITS FOR ROBOTICS 

3(3-0-6) 

90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต) 

3(x-x-x) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
(กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม) 

3(x-x-x) 

       รวม 18 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
ENGINEERING MATHEMATICS 3 

3(3-0-6) 

11216204 อุปกรณ์ตรวจจับ และขับเคลื่อนสำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์   

INDUSTRIAL SENSORS AND ACTUATORS 

3(2-3-6) 

11216205 โปรแกรม และระบบสมองกลฝังตัว 
PROGRAMING AND EMBEDDED SYSTEMS 

3 (2-3-6) 

11216206 วงจรดิจิตอลสำหรับหุ่นยนต์ 
DIGITAL CIRCUIT FOR ROBOTICS 

3 (3-0-6) 

11216001 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 
LABORATORY 1 

1(0-3-2) 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
(กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด)  

3(x-x-x) 

       รวม 19 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216207 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับหุ่นยนต์ 

POWER ELECTRONICS FOR ROBOTICS 

3(3-0-6) 

11216208 วิศวกรรมการควบคุมสําหรับวิทยาการหุ่นยนต์  

CONTROL ENGINEERING FOR ROBOTICS 

3(3-0-6) 

11216209 ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้ 

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 

3(3-0-6) 

11216002 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 
LABORATORY 2 

1(0-3-2) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร) 3(x-x-x) 
90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มศิลปแห่งการจัดการ) 3(x-x-x) 
90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 

(สามารถเลือกเรียนจากท้ัง 5 กลุ่ม) 
3(x-x-x) 

       รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216210 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์ 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY FOR ROBOTS 

3(3-0-6) 

11216211 การออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
INTERNET OF THINGS SYSTEM DESIGN 

3(3-0-6) 

11216212 การสื่อสารไร้สาร 
WIRELESS COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

11216301 จริยธรรมกับวิศวกร  
ENGINEERING ETHICS 

3(3-0-6) 

11216302 ศาสตร์พระราชา 
THE KING’S PHILOSOPHY 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  
FREE ELECTIVES 

3(x-x-x) 

       รวม 18 
 
หมายเหตุ   

1. หลังจากสำเร็จการศึกษาปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเลือกชุดวิชาการเรียนรู้ตามความสนใจ 1  ชุด
การเรียนรู้ เพื ่อเตรียมฝึกงาน และทำโครงงานตามชุดการเรียนรู ้ที ่นักศึกษาสนใจ โดยจะต้องเลือก
ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่ชุดการเรียนรู้นั้น ๆ เปิดสอนให้ครบทุกวิชาของชุดการเรียนรู้ที่เลือกเรียน 
(จำนวน 15 หน่วยกิต) หรือ 

2. นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนเฉพาะทางด้วยตนเองแบบข้ามชุดวิชาการเรียนรู้ตามความสนใจและ
ความถนัด ด้วยการเลือกรายวิชาจากแต่ละชุดวิชาการเรียน แต่ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามหน่วยกิต
บังคับจำนวน 15 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

11216303 การประกอบธุรกิจแบบใหม่ 
BUSINESS STARTUP 

3(3-0-6) 

11216304 การลงทุนในธุรกิจ 
BUSINESS OR ECONOMIC INVESTMENT 

3(3-0-6) 

11216305 การวางแผนการตลาด 
MARKETING PLANNING PROCESS 

3(3-0-6) 

11216003 การประยุกต์ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

2(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  
FREE ELECTIVES 

3(x-x-x) 

11216004 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 

0 (0-30-0) 

       รวม 20 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216005 การฝึกงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS TRANNING 

0 (0-45-0) 

รวม 0 
 
หมายเหตุ   
        เมื ่อนักศึกษาเรียนชั ้นปีที ่ 4 จะต้องลงทะเบียนเรียนหมวดการศึกษาทางเลือกจำนวน  6 หน่วยกิต ดัง
รายละเอียดทางเลือกการศึกษาต่อไปนี้ 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

26                  มคอ. 2 
 

สำหรับนักศึกษาที่เลือกทางเลือกท่ี 1 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216006 การเตรียมโครงงานรวบยอดความรู้ 
CAPSTONE PROJECT PREPARATION 

3(2-3-6) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT 
ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT 
ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

       รวม 9 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216007 โครงงานรวบยอดความรู 
CAPSTONE PROJECT 

3(0-9-5) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT 
ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

       รวม 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

27                  มคอ. 2 
 

สำหรับนักศึกษาที่เลือกทางเลือกที่ 2 หรือ 3 สหกิจศึกษา/การศึกษาต่างประเทศ/การฝึกงานต่างประเทศ 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

11216008 สหกิจศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
CO-OPERATIVE EDUCATION IN ROBOTS AND INTELLIGENT 
ELECTRONICS ENGINEERING 
หรือ/OR 

6(0-45-0) 

11216009 
การฝึกงานต่างประเทศ 
OVERSEA TRAINING 

6(0-45-0) 

 
xxxxxxxx 

หรือ/OR 
วิชาที่โอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
OVERSEAS TRANSFER SUBJECT 

 
6(0-45-0) 

       รวม 6 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง (WORK-INTEGRATED LEARNING) 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง (WORK-INTEGRATED LEARNING) 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง (WORK-INTEGRATED LEARNING) 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

   
       รวม 9 

 
หมายเหตุ  

1. กรณีที่นักศึกษาสำหรับทางเลือกทางเลือกที่ 2 หรือ 3 สหกิจศึกษา/การศึกษาต่างประเทศ/การฝึกงาน
ต่างประเทศ มีความประสงค์จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาทางเลือกในภาคการศึกษาที่ 2 ด้วย ให้นักศึกษา
ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนปีที่  4 
ตามปกติ  



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

28                  มคอ. 2 
 

2. ชุดวิชาเลือกเฉพาะทางที่นักศึกษาเลือกต้องสอดคล้องกับงาน ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาไปศึกษา
ทางสหกิจศึกษา/การศึกษาต่างประเทศ/การฝึกงานต่างประเทศ  โดยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาที่
นักศึกษาเลือกเรียนจะเป็นผู้จัดการเทียบประสบการณ์ เพื่อสอน สอบ และประเมินผลการศึกษาในแต่ละ
รายวิชา 

3. เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถสลับภาคการศึกษา
สำหรับการศึกษาทางเลือกได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด 

4. วิชาเลือกเฉพาะทางสามารถกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน 
(WORK-INTEGRATED LEARNING) ได้ ทั ้งนี ้ให้เป็นไปตามอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรกำหนด และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนจะเป็นผู้จัดการเทียบประสบการณ์ เพื่อสอน สอบ และ
ประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา 

5. ทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถนำนักศึกษาออกไปทัศนศึกษา 
ดูงานในสถานประกอบการจริงได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด 

 
แผนการเรียนปกติรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                                         127  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

29                  มคอ. 2 
 

3.1.4.2 แผนการศึกษาเทียบโอน 3 ปี 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
ENGINEERING MATHEMATICS 1   

3(3-0-6) 

11216201 โลกวิทยาการหุ่นยนต์ และการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 

ROBOTICS EXPLORATION AND COMPUTER-AIDED 

DESIGN 

3(2-3-6) 

11216202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับหุ่นยนต์ 
ELECTRIC CIRCUITS ANALYSIS FOR ROBOTICS 

3 (3-0-6) 

11216203 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ 
ELECTRONIC CIRCUITS FOR ROBOTICS 

3 (3-0-6) 

11216204 อุปกรณ์ตรวจจับ และขับเคลื่อนสำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์  

 INDUSTRIAL SENSORS AND ACTUATORS FOR ROBOT 

3 (3-0-6) 

11216104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
ENGINEERING PHYSICS 

3(2-3-6) 

       รวม 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

30                  มคอ. 2 
 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
ENGINEERING MATHEMATICS 2 

3(3-0-6) 

11216105 เคมีวัสดุ 
MATERIAL CHEMISTRY 

3(2-3-6) 

11216205 โปรแกรม และระบบสมองกลฝังตัว 
PROGRAMING AND EMBEDDED SYSTEMS 

3 (2-3-6) 

11216206 วงจรดิจิตอลสำหรับหุ่นยนต์ 
DIGITAL CIRCUIT FOR ROBOTICS 

3 (3-0-6) 

11216207 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับหุ่นยนต์ 
POWER ELECTRONICS FOR ROBOTICS 

3 (3-0-6) 

11216001 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 
LABORATORY 1 

1(0-3-2) 

90591019 โรงเรียนสร้างเสน่ห์ 
CHARM SCHOOL 

2(1-2-3) 

       รวม 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

31                  มคอ. 2 
 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

11216103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
ENGINEERING MATHEMATICS 3   

3(3-0-6) 

11216208 วิศวกรรมการควบคุมสําหรับวิทยาการหุ่นยนต์  

CONTROL ENGINEERING FOR ROBOTICS 

3(3-0-6) 

11216209 ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้ 

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 

3(3-0-6) 

11216210 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์ 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY FOR ROBOTS 

3(3-0-6) 

11216211 การออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
INTERNET OF THINGS SYSTEM DESIGN 

3(3-0-6) 

11216002 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 
LABORATORY 2 

1(0-3-2) 

       รวม 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

32                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา วิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

11216212 การสื่อสารไร้สาร 
WIRELESS COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

11216301 จริยธรรมกับวิศวกร  
ENGINEERING ETHICS 

3(3-0-6) 

11216302 ศาสตร์พระราชา 
KING BHUMIBOL ADULYADEJ’S SCIENCE 

3(3-0-6) 

11216303 การประกอบธุรกิจแบบใหม่ 
BUSINESS START UP 

3(3-0-6) 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
FOUNDATION ENGLISH 

3(3-0-6) 

11216003 การประยุกต์ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS APPLICATION 

2(3-0-6) 

11216004 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 

PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 

0(0-30-0) 

       รวม 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

33                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วตนเอง) 

11216005 การฝึกงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS TRANNING 

0 (0-45-0) 

รวม 0 
 

หมายเหตุ   
1. หลังจากสำเร็จการศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นักศึกษาเลือกชุดวิชาการเรียนรู้ตามความสนใจ 1  ชุด

การเรียนรู้ เพื ่อเตรียมฝึกงาน และทำโครงงานตามชุดการเรียนรู ้ที ่นักศึกษาสนใจ โดยจะต้องเลือก
ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่ชุดการเรียนรู้นั้น ๆ เปิดสอนให้ครบทุกวิชาของชุดการเรียนรู้ที่เลือกเรียน 
(จำนวน 15 หน่วยกิต) หรือ 

2. นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนเฉพาะทางด้วยตนเองแบบข้ามชุดวิชาการเรียนรู้ตามความสนใจและ
ความถนัด ด้วยการเลือกรายวิชาจากแต่ละชุดวิชาการเรียน แต่ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามหน่วยกิต
บังคับจำนวน 15 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

34                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

11216304 การลงทุนในธุรกิจ 
BUSINESS OR ECONOMIC INVESTMENT 

3(3-0-6) 

11216305 การวางแผนการตลาด 
MARKETING PLANNING PROCESS 

3(3-0-6) 

90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

11216006 การเตรียมโครงงานรวบยอดความรู้ 
CAPSTONE PROJECT PREPARATION  

3(2-3-6) 

       รวม 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

35                  มคอ. 2 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

112164xx วิชาเลือกเฉพาะทาง 
ELECTIVES IN ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 

3(2-3-6) 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3-0-6) 

11216007 โครงงานรวบยอดความรู้ 
CAPSTONE PROJECT 

3(0-9-5) 

   
       รวม 15 

 

หมายเหตุ 
1. วิชาเลือกเฉพาะทางสามารถกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (WORK-

INTEGRATED LEARNING) ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนจะเป็นผู้จัดการเทียบประสบการณ์ เพ่ือสอน สอบ และประเมินผลการศึกษาในแต่
ละรายวิชา 

2. ทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถนำนักศึกษาออกไปทัศนศึกษา ดูงาน
ในสถานประกอบการจริงได้ ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนด 

 แผนเทียบโอนรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                                              102  หน่วยกิต 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

36                  มคอ. 2 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.มนตรี  ไชยชาญยุทธ์ 
    
  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2548 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2559 

1. งานวิจัย (เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
- Biomedical Electronics  
  Instruments  

- Microprocessor Applications 

- Power Electronics 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 

- Semiconductor Devices       
 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

- Power Electronics                
 (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

- Biomedical Electronics         
   (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

- Seneor and Transducer 
(3 ช.ม./ สัปดาห์) 

2. ผศ.ดร.เกษมสุข  เสพศิริสุข 
    
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2544 
- D.Eng. (Science and Technology) 
  Tokai University (JAPAN), 2552 

1. งานวิจัย (เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
- Image Processing 
- Digital Watermarking 
- Microprocessor Applications 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 

- Electric Circuit Analysis 1             
(3 ช.ม./ สัปดาห์) 

- Electric Circuit Analysis 2             
(3 ช.ม./ สัปดาห์) 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

37                  มคอ. 2 
 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 3. ผศ.ภาสภณ มโนสุกฤตกูล 
    
 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

- วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2540 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
 ทหารลาดกระบัง, 2541 
 

1. งานวิจัย (เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 
- Solar cell 
- Semiconductor 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 
- Semiconductor Physics 
  (3 ช.ม./ สัปดาห์) 
- Solar cell (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

4. อ.พิมล  ผลพฤกษา 
    
    

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2547 
 

1. งานวิจัย (เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 

- Biomedical Electronics 
Instruments  

- Microprocessor Applications 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 

- Control System                         
(3 ช.ม./ สัปดาห์) 

- Microprocessors and 
Applications(3 ช.ม./ สัปดาห์) 

5. อ.สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ 
    
    

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2546 
 

1. งานวิจัย (เอกสารแนบภาคผนวก ซ) 

- Data Compression 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 

- Computational Method          
(3 ช.ม./ สัปดาห์) 

- Electrical Measurements and  
  Instruments (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

- Microcontroller and Interfacing  
   (3 ช.ม./ สัปดาห์) 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

38                  มคอ. 2 
 

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. อาจารย์อรรถศาสตร์  นาคเทวัญ 
     
 
 

- คอ.บ.( อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
 ทหารลาดกระบัง,2538 
-วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
 ทหารลาดกระบัง,2545 

1. งานวิจัย (เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Image processing 
- Pattern recognition 
- Computer network 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 
- Digital system design 

     (3 ชม./สัปดาห์) 
- Data Communication and 

Network (3 ชม./สัปดาห์) 
2. ผศ.อิทธิพล  พจนสัจ 
     
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

-วท.บ.(ฟิสิกส์) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
-วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
 ทหารลาดกระบัง, 2541 
 
 

 

1. งานวิจัย (เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Electronics  Instruments  
- Communication Electronics 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 
- Basic Electronics for Engineers 
    (3 ช.ม./ สัปดาห์) 
- Electronics Engineering 
    (3 ช.ม./ สัปดาห์) 
- Electromagnetic Fields 
    (3 ช.ม./ สัปดาห์) 

3. อาจารย์ ว่าที่รต.ศิลา  ศิริมาสกุล 
      

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2553 

1. งานวิจัย (เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Circuit design 
- VLSI design 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 
- Digital Intregated Circuit 
    (3 ช.ม./ สัปดาห์) 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

39                  มคอ. 2 
 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

- Analog Intregated Circuit 
    (3 ช.ม./ สัปดาห์ 

4. ผศ.ดร.รัฐพงษ ์ สุวลักษณ์ 
    
  สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
   ทหารลาดกระบัง, 2551 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2555 
 

 

 

 

1. งานวิจัย เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- การออกแบบสายอากาศ 
   สำหรับระบบอาร์เอฟไอดี 
-  อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
   และการสื่อสารแบบไร้สาย 
2. ภาระงานสอน 
- Elementary Differential  
  Equations and Linear  
  Algebra (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Human Interface and  
  Innovative Design Concept  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Artificial Intelligence  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5. ผศ.ดร.จักรี  ทีฆภาคยว์ิศิษฎ์ 
    
   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
 ทหารลาดกระบัง, 2534 
- M.Eng (Electrical Engineering, 
  Major: Telecommunication 
  Engineering) University of  
  Sydney, Australia, 2543 
- Ph.D. (Electrical Engineering, 
  Major: Telecommunication 
  Engineering) University of  
  Sydney, Australia, 2549 

1. งานวิจัย(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- การสื่อสารไร้สาย 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 4 (4G)   
2. ภาระงานสอน 
- Data Communications 
  And Computer Networks 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Information Theory and  
  Coding (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Broadband Communica- 
  tions (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

40                  มคอ. 2 
 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

6. อ.ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ 
     

- วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2553 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2558 
 

1. งานวิจัย (เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Wireless Communications 
- Mobile Technologies 
2. ภาระงานสอน 
- Wireless Communication  
  Techno. (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Object-Oriented Analysis and 
  Design (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Data Center Design and  
  Manage. (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

7. อ.ดร.รัตติกร  สมบัติแก้ว 
   

- อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 
  มหาวิทยาลัยสยาม , 2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง , 2548 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2559 
 
 

1. งานวิจัย(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Digital Image Processing 
- Database Design and  
  Application 
- Data Mining 
2. ภาระงานสอน 
- Computer Programming 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Database Systems 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Data Mining (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

8. รศ.ดร.ปุณยวีร์ จามจรีกุลกาญจน์  
    
  สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2538 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2560 
 

1. งานวิจัย(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Communications 
- Advanced Space Research 
- Embedded Systems 
2. ภาระงานสอน 
- Fundamentals of Digital  
  Circuit (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Principles of Communica- 
  tions Sys. (3 ชัว่โมง/สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

- Web Information Systems 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

9. อาจารย์พิศากร สิทธิวัจน์  
    
 

- วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)  
  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ,  
  2545  
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2549  

1. งานวิจัย(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
  - Communications  
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 
- Selected Topic in  
  Computer (3 ชั่วโมง / สัปดาห์)  
 

10. ผศ.ดร.ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์ 
    
   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยม 
  มหาวิทยาลัยสยาม, 2540 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2543 
- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2561 

1. งานวิจัย(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Bio-diesel และ Drying 
2. ภาระงานสอน 
- Engineering drawing  
  (5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Principles of computer  
  programming  
  (4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

11. ผศ.ดร.ดิษฐพร  ตุงโสธานนท์ 
      
   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยม 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2548 
- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 

1. งานวิจัย(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Energy management 
2. ภาระงานสอน 
- Machine design (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Internal combustion engine  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
- Power plant engineering  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

12. ผศ.วรรษชล  วัฒนะ 
     
    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542  
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2547 

1. งานวิจัย(เอกสารแนบภาคผนวก ฌ) 
- Cfd and Fuel cell 
2. ภาระงานสอน 
- Thermodynamics  
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 - Thermal system design 
  (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 
3.2.3  อาจารยพิเศษ  
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา สถานที่ทำงาน 

1. รศ.ดร.มนัส  สังวรศิลป์ - วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
  ทหารลาดกระบัง 
- M.Eng.(Electronics) 
  Tokai University, Japan 
- D.Eng.(Electronics) 
  Tokai University, Japan 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2. ผศ.ดร.กิติพล  ชิตสกุล - วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
  ทหารลาดกระบัง 
- วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
  ทหารลาดกระบัง 
- DEA.(Biomedical) University 
  Technologie de Compienge, 
  France Docteur (Biomedical) 
  University of Paris XII, France 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

3.ศ.ดร. วรากร เกษมสุวรรณ์ - วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
  ทหารลาดกระบัง 
- MS. ( Electrical Engineering) 
  University of Pittsburgh, USA  
- Ph.D. (Electronics) 
  University of Pittsburgh, USA 
 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา สถานที่ทำงาน 

4. รศ.ดร. เติมพงษ์ เพ็ชรกูล - วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง  
- วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
  ทหารลาดกระบัง 
- D. Eng (Electronics)  
  Tokai University, JAPAN 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
 
 

5. รศ.ดร.สุรพันธ์  เอ้ือไพบูลย์ - วท.บ. (ฟิสิกส์) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
  ทหารลาดกระบัง 
- D.Eng.(Electronics)  
  Tokai University, Japan 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

6. รศ. จิรวัฒน์ ปานกลาง - วท.บ. (ฟิสิกส์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

7. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เนียมเจริญ - วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
  ทหารลาดกระบัง 
- วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
  ทหารลาดกระบัง 
- วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
  ทหารลาดกระบัง 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
   ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม หุ่นยนต์

และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีจำนวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และเป็นการทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่เลือกการศึกษา
ทางเลือกการทำโครงงาน ต้องมีรายงานทีน่ำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็น
โครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
 4.1 คําอธิบายโดยยอ  

  โครงงานทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่ 
นำมาใช้ในการทำโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณ์ภาคนาม 
  นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทำ

โครงงานรวบยอดความรู้ โดยโครงงานดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปได้ 
4.3 ชวงเวลา จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที ่1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
 การจัดเวลาและตารางสอนทำการจัดเวลาเรียนจำนวน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

ของปีการศึกษาที ่4 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาเชิงสหกิจศึกษา (ถามี)  

   ข้อกำหนดในการทำสหกิจศึกษา ต้องเป็นหัวข้อหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้าน 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพ่ือธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือเพ่ือการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาเลือกไปฝึกสหกิจศึกษา โดยมีผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คน และเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาใน
สถานประกอบซึ่งมีพนักงานที่ปรึกษาคอยแนะนำ รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการไปสห
กิจศึกษา หลังจากครบกำหนดการปฏิบัติงานนักศึกษาจะนำเสนองานต่อหน้ากรรมการหลักสูตรและจัดทำรายงาน
นำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด   
 5.1 คําอธิบายโดยยอ  

ทางเลือกสหกิจศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องไม่ 
ต่ำกว่า 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาสามารถเลือกโครงงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการที่
สนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เรียนรู้มาใช้ในการทำโครงงานสหกิจศึกษาได้ โดยมีการกำหนดขอบเขตโครงงานไว้ล่วงหน้า 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
นักศึกษาสามารถทำโครงงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการได้ โดยเป็นลักษณะโครงงานที่เป็น 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการและพัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม และการเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานจริงในสถานประกอบการให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือนำมาใช้ใน
การทำงานหลังจากจบการศึกษาได้ 

5.3 ชวงเวลา      ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
5.4 จํานวนหนวยกิต    6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

- นักศึกษาต้องจะต้องผ่านหรือได้เกรด S ในรายวิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในภาคการศึกษาท่ี 2  
ของปีการศึกษาที่ 3 เพ่ือเรียนรู้ ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา   

- นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร สามารถเลือกสถานประกอบการที่สนใจได้ด้วยตนเองโดยมี 
อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และมีกระบวนการติดต่อกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

- จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการชี้แจง 
ข้อมูลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในสถานประกอบการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานสหกิจศึกษา ประเมินจากผลสำเร็จของงาน ความ 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ การนำเสนองานและรายงานจากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศที่ไป
นิเทศการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมทั้งกรรมการสอบนำเสนองานของหลักสูตร โดยมีการกำหนดรูปแบบ
ของการประเมินตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา  
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การบรรยายต่อสาธารณะ ในบาง
รายวิชา 

ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่มและมีการ
กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจนกำหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม ในการทำสื่อการนำเสนอและนำเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการ
ฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที ่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะช่วยสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา 
การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการอภิปรายและให้ความรู ้ถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับวิศวกรรม  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น

และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเป็นสาขาที่สร้างผลกระทบ
ต่อสังคมได้ในวงกว้าง นักศึกษาจะต้องรับรู้และมีความรับผิดชอบต่อผลที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้งอาจารย์เองต้องมี
คุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อ ตามท่ีระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ  
ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร 
และสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลำดับ 
ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง 
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อันเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
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เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทำงานกลุ่ม เพื่อฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้นนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
อยู่เสมอ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เ พื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  
ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ 
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ  ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(6) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติใน

สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
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(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
(4) ประเมินจากแผนโครงการที่นำเสนอ 
(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้น
นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวชิา
วิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆจากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ 

ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา 

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
     การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของ 

การแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมา
คำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคำถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้น

เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนคนที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ 
และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง 
ๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษา
ระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ ซึ่งสามารถวัด
ระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกัน 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม 
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที ่และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ 

รับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื ่นข้าม

หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้นำ 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกต

พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
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 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ 

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือน
จริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที ่เหมาะสม เรียนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ ์

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื ่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที ่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย และกรณีศึกษาที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย 
ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรมเสียสละ และ ซ่ือสัตย์สุจริต 
2) มีวนิัย ตรงตอ่เวลา รับผิดชอบตอ่
ตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบ
และขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขขอ้ขัดแยง้ ตามลำดับความสำคัญ 
เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 
4) สามารถวเิคราะห์และประเมนิผล
กระทบจากการใช้ความรูท้างวิศวกรรม
ต่อบุคคล องคก์รสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม
ในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

2. ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจทาง

คณิตศาสตร์พืน้ฐาน วทิยาศาสตร์

พื้นฐาน วิศวกรรมพืน้ฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยกุต์ใชก้ับ

งานทางด้านวิศวกรรมศาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้ง และการสร้างนวตักรรมทาง

เทคโนโลย ี

2) มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ

หลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎแีละ

ปฏิบัติ ในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะ

ด้านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ใน

สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์

อื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

4) สามารถวเิคราะห์และแก้ไขปัญหา 

ด้วยวธิีการทีเ่หมาะสม รวมถึงการ

ประยกุต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เป็นตน้ 

5) สามารถใช้ความรู้และทกัษะใน

สาขาวิชาของตน ในการประยกุตแ์ก้ไข

ปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และ สรุปประเดน็ปัญหาและความ
ต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมไดอ้ย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
4) มีจนิตนาการและความยืดหยุน่ใน
การปรับใชอ้งค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่อยอดองค์ความรู้จากเดมิได้อย่าง
สร้างสรรค ์
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา

ความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง เพื่อการ

เรียนรูต้ลอดชีวิตและทนัตอ่การ

เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ         ความรับผิดชอบ 
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวชิาชีพมาสือ่สารต่อ 
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเดน็ในการ
แก้ไขสถานการณเ์ชิงสรา้งสรรค์ทั้งสว่นตวั
และส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทัง้
ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ

พัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเอง และ

สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

4) รู้จกับทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบ
ในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ทั้งในฐานะผู้นำและผูต้ามได้อยา่ง
มีประสทิธิภาพ สามารถวางตัวไดอ้ย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
5) มีจิตสำ นกึความรับผิดชอบด้านความ

ปลอดภัยในการทำ งาน และการรักษา

สภาพแวดลอ้มตอ่สังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มทีักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
สำหรับการทำงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2) มทีักษะในการวิเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืการ
แสดงสถิติประยกุต์ตอ่การแก้ปัญหาที่
เกีย่วขอ้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารที่ทนัสมยัได้
อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
4) มทีักษะในการสื่อสารขอ้มูลทั้ง
ทางการพูด การเขยีน และการสือ่
ความหมายโดยใช้สัญลกัษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและ

เครื่องมือทางวิศวกรรม เพือ่ประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสรเทศ 

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 
11216101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                          

11216102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                          

11216103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                          

11226104 ฟิสิกส์วิศวกรรม                          

11246105 เคมวีัสดุ                          

11216201 โลกวิทยาการหุ่นยนต์ และการออกแบบใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย 

                         

11216202 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้าสำหรับหุ่นยนต ์                          

11216203 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุน่ยนต์                          

11216204 อุปกรณ์ตรวจจับ และขับเคลือ่นสำหรับ
หุ่นยนต ์

                         

11216205 โปรแกรมและระบบสมองกลฝังตัว                          

11216206 วงจรดิจิตอลสำหรับหุ่นยนต ์                          

11216207 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับหุ่นยนต ์                          

11216208 วิศวกรรมการควบคุมสําหรับวิทยาการหุ่นยนต์                          

11216209 ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้                          

11216210 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต ์

                         

11216211 การออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง                          
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสรเทศ 

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 
11216212 การสื่อสารไร้สาร                          

11216001 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ 
             อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 

                         

11216002 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ 
             อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 

                         

11216003 การประยกุต์ทางหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส ์
             อจัฉริยะ 

                         

11216004 การเตรียมความพร้อมสู่อาชพี                          

11216005 การฝึกงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส ์
                อัจฉรยิะ 

                         

11216301 จริยธรรมกับวิศวกร                          

11216302 ศาสตร์พระราชา                          

11216303 การประกอบธุรกจิแบบใหม ่                          

11216304 การลงทุนในธุรกิจ                          

11216305 การวางแผนการตลาด                          

11216411 การโปรแกรมระบบอัตโนมัต ิ                          

11216412 การปรับปรุงการผลิต                          

11216413 การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมชชีนวิชั่นส์                          

11216414 ระบบและกรรมวธิีการผลิตอัตโนมัติ                          

11216415 ไฮโดรลิกส ์และนิวแมติกส ์                          

11216421 ระบบไฟฟ้าในร่างกาย                          

11216422 เครื่องมือวัดทางชีวการแพทย ์                          
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสรเทศ 

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 
11216423 การออกแบบอปุกรณ์ทางชีวการแพทย์                          

11216424 วิศวกรรมโรงพยาบาล                          

11216425 ภาพทางการแพทย ์                          

11216431 ระบบไฟฟ้ารถยนต ์                          

11216432 สมองกลฝังตัวในรถยนต ์                          

11216433 ระบบสื่อสารยานยนต์อัจฉริยะ                          

11216434 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะในยานยนต ์
            สมัยใหม ่

                         

11216435 ระบบคอมพิวเตอร์ในรถยนต ์                          

11216441 โซลาร์เซลล์                          

11216442 ระบบ และการบริหารจัดการพลังงาน                          

11216443 ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร                          

11216444 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์พลังงาน                          

11216445 เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์พลังงาน                          

11216451 เทคโนโลยีเกษตร- วิศวกรรม                          

11216452 ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟาร์มอัจฉริยะ                          

11216453 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม                          

11216454 การออกแบบและการจัดการฟาร์ม                          

11216455 เกษตรแม่นยำ                          

11216461 การออกแบบระบบฐานข้อมูล                          

11216462 เหมืองข้อมูล                          

11216463  สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญแ่ละคลาวด ์                          
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง 
ตัวเลข การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสรเทศ 

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 
11216464 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน                          

11216465 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์                          

11216006 การเตรียมโครงงานรวบยอดความรู้                          

11216007 โครงงานรวบยอดความรู ้                          

11216008 สหกิจศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ 
                    อัจฉริยะ 

                         

11216009 การปฏิบัตกิารฝึกงานต่างประเทศ                          

สรุปผลการเรียนรู ้                          
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2.    กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษานั้นจะประเมินจากการมีส่วนร่วมทางการ
เรียนการสอบรายวิชา การสอบโครงงาน การสอบสหกิจศึกษา ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ ที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกัน และ
นำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้น
ควรจะเน้นไปที่การทำวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงาน  โดยการวิจัยจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านระยะเวลาใน
การหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

(2) การประเมินตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้จากหลักสูตรที่เรียนที่

เกี ่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(4)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของสถาบันฯ  และนโยบาย

ของคณะ/วิทยาเขต ตลอดจนโครงสร้างของหลักสูตร บทบาทหน้าที่ของอาจารย์  กฎระเบียบต่าง ๆ 
รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  โดยส่งเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  โดยผ่านทางการทำวิจัย  การสนับสนุนการศึกษาต่อ  การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ   

(3) กำหนดให้อาจารย์จัดทำการแผนการสอน  และเตรียมความพร้อมของสื่อการสอนให้ข้อมูลแก่อาจารย์
พิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตร  เพื่อให้เข้าใจและเตรียมการตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  โดยส่งเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง  โดยผ่านทางการทำวิจัย  การสนับสนุนการศึกษาต่อ  การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

(2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  
(1) ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(2) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และมีความเชี่ยวชาญในสาขา

วิชาชีพ 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ท้ังงานวิจัยพื้นฐาน  งานวิจัยประยุกต์  งานนวัตกรรม 
(4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะ  พัฒนาความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม

สารสนเทศหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
(5) ส่งเสริมการทำวิจัยที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในสายวิชาการ และภาคอุตสาหกรรม 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กำหนดการกำกับคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ให ้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์สถาบันฯ  ใน
การบริหารหลักสูตร ให้มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อบริหารและวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ทําหน้าที่ดังนี ้ 
 1. จัดทําทําเนียบผู้สอนทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  
 2. กํากับและติดตามให้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
 3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 4. กํากับและติดตามให้มีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลของการ 
          ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 5. กํากับและติดตามให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน  
         มคอ.3  
 6. กํากับและติดตามให้มีการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
          ปีที่ผ่านมา  
 7. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน  
 8. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขต 
          ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
  โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่ บริหารหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 

(1) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 
(2) มีการกำหนดแผนงาน การจัดทำงบประมาณ และดำเนินการตาม 9 องค์ประกอบของสกอ. และมี

การจัดทำรายงาการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 

 
เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยรองรับกับ

1. จัดทำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กำหนดโดย
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
ตลาดแรงงานภายในและ
ต่างประเทศ โดยให้อาจารย์
และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันตาม หรือเป็นผู้นำในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ 
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
2. ให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
ในการศึกษาและการนำ
ความรู้ได้ท่ีมาใช้ในวิชาชีพ
อย่างทันสมัย 
3. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพ 
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะใน
ระดับสากลหรือในระดับชาติ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 3-5 ปีตาม
ความเหมาะสม 
3. จัดแนวทางในการเรียนการสอนให้มี
ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ รวมถึงแนวทาง
ในการศึกษาและกิจกรรมประจำวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัย
ด้วยตนเอง 
4. จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
นำเสนอความคิด และบรรยายให้คนอ่ืน
ฟัง เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
5. กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาหรือที่
สัมพันธ์กัน หรือผู้เชี่ยวชาญ และต้องมี
ประสบการณ์ทางด้านการสอนและการ
วิจัย 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ที่สอนเป็นผู้นำ
ในทางวิชาการหรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
7. สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตร
ให้ไปดูงานหรือเข้าร่วมในงานที่เก่ียวกับ
หลักสูตร หรือการประชุมวิชาการท่ี
เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 

หน่วยงานวิชาชีพทางด้าน
วิศวกรรมหุ่นยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง ที่มีความ
ทันสมัย และมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ 
2. จำนวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติ และวิชาเรียนที่มี
แนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
 
3. จำนวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจำหลักสูตร ประวัติอาจารย์
ทางด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
และการพัฒนาอบรมของ
อาจารย์ 
4. จำนวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน อาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนการรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา 
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ประกอบ ด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุก 5 ปี 
7. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก 5 ป ี
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 
5 ปี 
9. จัดทำฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา 
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย 
ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอน 
งบประมาณ ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ผลงานทางวิชาการทุกปี เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ 
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

8. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้สำเร็จการศึกษา ทุก 2 ปี 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมีการติดตาม

คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประจําวิชา และผลการสอบปริญญานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการสํารวจ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และ/หรือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตเป็นประจําทุกปีและแจ้งผล
การสํารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล สําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องหลายด้าน 
ประกอบด้วย สถาน ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า หลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมี คะแนนความ
พึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) และแจ้งผลการสำรวจให้กับภาควิชาฯได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ
การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ความสําคัญ
กับการรับ นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  

3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการสมัครเข้าศึกษา และคัดเลือกจากผลคะแนนการ สอบ 
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รับเข้าศึกษา ทั้งโควตาเกรดเฉลี่ย 2.75 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  
3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  
 1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา  
 2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิศวกรรมสารสนเทศ ในระดับประเทศ และ

ระดับสากล เช่น การอบรมด้านเครื่องจักรกล การอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบรมทางภาษา โดยต้องเข้ารับฟังการบรรยายหรือสัมมนา
เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันตามที่สถาบันฯ หรือวิทยาเขตชุมพรฯ จัดอบรม  

 3.จัดหาและให้มีการแนะนําเกี่ยวกับแหล่งทุนการศึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันที่เก่ียวข้อง  
 4. มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินใน รายวิชาใด

สามารถยื่นคําร้องต่อคณะเพื่อขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดู  คะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในรายวิชานั้นได้ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่สถาบันฯ กําหนด 

 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที ่แสดงผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู ่ของ 
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย ์
 หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิต จึงมี  การกำหนด
ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ที่กำหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด นอกจากนั้นยังจัดทำ  ระบบการบริหาร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้า มามีส่วนร่วม 
       การรับอาจารย์ใหม่ 

(1) อาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
               (2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
               (3) มีความรู้ มีทกัษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมี 
ประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
         การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. 
สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร  มาบรรยาย
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถทางด้าน

วิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และมีภาระงานรับผิดชอบที่สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 

การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในงาน หรือสาขา 

ที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์มี
ผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น  โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือต่างสถาบัน 
การสนับสนุนสามารถทำได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ  การให้เงินพิเศษเพิ่มเมื่อมี
บทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งอาจลดภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทำวิจัย 

(2) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพ่ิมพูนความรู้โดยผ่านการทำวิจัยได้ หน่วยงานอาจสนับสนุน 
ให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์
จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

(3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้ 
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

สถาบันฯให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนองต่อ  ความต้องการของผู้มี

ส ่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู ้ซ ึ ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ 

และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบ

การศึกษา หลักสูตรให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู ้สอนในรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู ้ความสามารถและ  
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ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ หลักสูตร

กำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา  วิเคราะห์และใช้ในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมีการบริหาร

ทรพัยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด
และสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอส าหรับการจัดการเรียน การสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ      
     6.1 ทรัพยาการการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1. ชุดทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน    60  ชุด 
2. ชุดทดลองการวัดด้วยคอมพิวเตอร์     10  ชุด 
3. อุปกรณ์เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูง   15  ชุด 
4. ไมโครคอมพิวเตอร์      40  ชุด 
5. ซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์   1  ชุด 
6. ชุดการทดลองการประมวลผลเชิงเลข    1  ชุด 
7. ชุดทอลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    1  ระบบ 
8. ชุดทดลองวงจรดิจิตอล      10  ชุด 
9. ชุดทดลองการสื่อสารดิจิตอล     16  ชุด 
10. ชุดทดลองไฟฟ้ากำลัง และเครื่องจักรกลไฟฟ้า   1  ระบบ 
11. ห้องปฏิบัติการทำแผ่นลาพร้อมอุปกรณ์ (PCB)   1  ห้อง 
12. ชุดทดลองระบบสมองกลฝังตัว     10  ชุด 
13. เครื่องวิเคราะห์ความถี ่      1  เครื่อง 
14. เครื่องวัดค่าอิมพีแดนซ์      2  เครื่อง 
15. เครื่องวิเคราะห์สัญญาณตรรก     2  เครื่อง 
16. ชุดปฏิบัติการการสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล   8  ชุด 
17. ชุดทดลองการควบคุมทางตรรกแบบโปรแกรมได้ (PCL)  10  ชุด 
18. ชุดทดลองสายการผลิตพร้อมระบบอัตโนมัติ (Automation)  1  ระบบ 
19. เครื่องพริ้นเตอร์ 3D      5 เครื่อง 
20. ชุดฝึกแขนกลขนาดเล็ก      10 ชุด 
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     6.2. อุปกรณ์การสอนที่ต้องการเพิ่มในอนาคต 
อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Computer Server 

1. คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 
2. สมาร์ตทีวี Smart TV UHD LED 

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Artificial Intelligent & Internet of Things (AI & IOTs) 
1. ชุด micro : bit Education Kit V1.3 
2. ชุด iBit Robot Kit Plus 
3. สมาร์ตทีวี Smart TV UHD LED 

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Server Room 
1. เครื่องแม่ข่าย Server รุ่น Dell PowerEdge R230 E3-1220v6 (Rack Mount) 
2. อุปกรณ์ Storage รุ่น Tera Station 3410RN Series (Rack Mount) 
3. อุปกรณ์ Switch 24 Port 10/100/1000 L3 รุ่น Dell Network N Series POE (Rack 

Mount) 
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น Ablerex UPS EVO RT ขนาด 3000 VA /2700 Watt (Rack 

Mount 2U) 
5. อุปกรณ์ Firewall  รุ่น Cisco ASA 5508-X with FirePower Services 
6. ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 27U 
7. สมาร์ตทีวี Smart TV UHD LED 

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Data Center Design and Management 
1. อุปกรณ์ Switch 24 Port 10/100/1000 L2 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. สมาร์ตทีวี Smart TV UHD LED 

อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ Wireless Communication Technology Laboratory 
1. เราเตอร์และตัวกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Router and Access Point) 
2. ตัวขยายสัญญาณไร้สาย (Wireless Extender) 
3. ชุดฝึก LoRa Antenna Kit 
4. สายอากาศและตัวส่งรับสัญญาณ 
5. อุปกรณ์ Storage 
6. กล้องระบบเครือข่าย (Mesh Camera) 
7. อุปกรณ์ระบบ wifi เครือข่าย (Whole home mesh Wifi) 
8. ชุดฝึกโดรนและระบบควบคุม (Drone and Control System) 
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     6.3 รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ.) 
 
     6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญ ของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์ใช้งาน
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องและมีทักษะ
ในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป 
เช่น วีดีทัศน์วิชการ โปรแกรมการคำนวณ รวมถึงสือประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมี
ทรัพยากรขั้นต่ำเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
               (1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
               (2) มีห้องปฏิบัติการที ่มีความพร้อมทั ้งว ัสดุอุปกรณ์  เครื ่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน  
รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
               (3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน  อุปกรณ์ผลิต อุปกรณ์วิเคราะห์ และ
ซอฟต์แวร์ทีส่อดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับ
การทำโครงงาน โยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
              (4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู ้และสิ ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู ้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ที่เก่ียวข้อง 
              (5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม หรือมีการจัดการบริหารวิชาปฏิบัติการแบบหมุนเวียนเพ่ือ
อัตราส่วนที่เหมาะสม 
 

     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
          การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 15 
ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
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- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกำหนดข้างต้นโดย 

• จัดทำแบบสำรวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยาการสนับสนุนการเรียนการสอน
จัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

• จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน  
 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุม เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนครบทุกรายวิชา 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

√ 
 

√ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

√ 
 

√ 

13. นักศึกษามีงานทำภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80     

    
 

√ 
 

√ 

14. บัณฑิตที่ได้งานทำได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ 
ก.พ. กำหนด 

    
 

√ 
 

√ 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการดำเนินการ (ลำดับข้อที่ 1-5) 
(ตัว) ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 7 10 10 14 14 

  
 เกณฑ์ประเมิน 

  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 
1-5)  มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละป ี
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ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6, 8 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 7 ตัว 

2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 

2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-11 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 

2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-14 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 14 ตัว 

2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวบ่งชี้ที่ 6-14 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 14 ตัว 

 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ในการสอนของหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะบัณฑิต เป็นการจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย ค้นคว้า อภิปราย และเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ดังนั้นในการ
ประเมินกลยุทธ์การสอนดังกล่าว จะดำเนินการโดยคณาจารย์ คณะกรรมที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา อันมี
รูปแบบการประเมินดังนี ้

- การประเมินผลการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยนักศึกษา โดยเป็นการประเมินการเรียนการ
สอนในทุกรายวิชา และทุกภาคการศึกษา ด้วยผลแบบสอบถามของนักศึกษา 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์ประจำวิชา เป็นการประ เมินว่า
นักศึกษามีความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเพียงใด ด้วยวิธีการอภิปรายของนักศึกษา รวมไปถึงการจัก
สอบปลายภาคเพ่ือวัดผลการศึกษาอีกด้วย 

- การประเมินผลจากคณะกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการนำผลการประเมินที่ได้จากตัวอาจารย์ประจำวิชา 
และนักศึกษาท่ีเรียนมาทำการเปรียบเทียบ 

- การประเมินผลการสอนจากการประชุม หรือสัมมนา โดยให้อาจารย์ประจำวิชาทำการสอนถ่ายทอด
ความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบให้ที่ประชุม และท่ีประชุมทำการประเมินผลการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
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สุดท้ายจะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ ในการสอน ด้วยการให้เข้า
ร่วมสัมมนา/อบรม/ประชุมวิชาการ ที่เก่ียวกับกลยุทธ์ในการสอน 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
       ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอนการ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการ
สอนในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดำเนินการทุก ๆ ปี เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการ

วิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
2.1 การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตรที่

ใกล้เคียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อหลักสูตรการศึกษา 

2.2 จัดกิจกรรม/สัมมนา และทำการสำรวจ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากนักศึกษา คณาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ยังทำการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และหน่วยงานต่อคุณภาพของบัณฑิต และ
ประสิทธิภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานชุมชน เพื่อนำผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร จะเป็นการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ

ดำเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน อันประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/หรือสาขาที ่เกี ่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ที่แต่งตั้งโดยคณะ /สถาบัน 
การศึกษาอย่างน้อย 1 คน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 
คะแนนระดับ 1 คะแนนระดับ 2 คะแนนระดับ 3 

มีการดำเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการดำเนินการครบ 10 ข้อแรก มีการดำเนินการครบทุกข้อ 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้ 
- ทำการรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
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- ทำการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร/
ประธานสาขาวิชา แล้วทำการตั้งคณะกรรมการร่างปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นมารับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ยกร่างหลักสูตรปรับปรุง 

4.2 คณะกรรมการร่างปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทำการประเมินหลักสูตรในภาพรวม และจัด
สัมมนาระดมความคิดจากคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการกำหนดทิศทางของหลักสูตรเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาในส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร  รูปแบบการเรียนการสอน การ
ปรับเปลี่ยนคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากนั้นนำผลที่ได้จากการประเมินและการ
สัมมนา เสนอให้กับคณะกรรมการของหลักสูตร 

4.3 คณะกรรมการหลักสูตร ทำการตรวจสอบและแก้ไขร่างหลักสูตรปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอเข้า
พิจารณาจากคณะกรรมการตามที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด อัน
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการวิชาการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการระดับสถาบัน 
คณะสภาสถาบัน ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะนำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 
เอกสารแนบ    

(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
          พ.ศ. 2559 

(ข)  ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื ่อง การลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบันอุดมศึกษา  

(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ง)  คำอธิบายรายวิชา 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ฉ)  เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
(ช)  รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(ซ)  บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ฌ)  บรรณานุกรมผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
 
 
 
 
       



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

71                  มคอ. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

81                  มคอ. 2 
 

 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

85                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

86                  มคอ. 2 
 

 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

88                  มคอ. 2 
 

 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

90                  มคอ. 2 
 

 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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ภาคผนวก ข 

 
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

95                  มคอ. 2 
 

 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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ภาคผนวก ค 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)  



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

97                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

101                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

102                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

103                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

104                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

109                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

111                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

112                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

113                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

114                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

115                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

116                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

117                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

118                  มคอ. 2 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ         91 หน่วยกิต 

3.1 วิชาเฉพาะบังคับแกนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์             15 หน่วยกิต 

11216101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
ENGINEERING MATHEMATICS 1 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      ฟังก์ชัน, ลิมิต, ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แนะนําอนุพันธ์การ
หาอนุพันธ์การ ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ปริพันธ์จํากัดเขต  

      Mathematics induction, limits and continuity, derivatives and applications, 
differentials, integration and applications, improper integral. 

 
11216102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

ENGINEERING MATHEMATICS 2 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 11216101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
 PREREQUISITE : 11216101 ENGINEERING MATHEMATICS 1  

    เวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรงและระนาบใน 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร ระบบพิกัด 
เชิงขั้ว ปริพันธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส การประยุกตค์ณิตศาสตร์แก้เพ่ือปัญหาทางวิศวกรรม 

 

    Vectors in 3-dimensions, lines and planes in 3-dimensions, calculus of several 
variables, polar coordinates, multiple integrals, vector calculus, Application of solving 
mathematics in engineering problems. 

 
11216103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

ENGINEERING MATHEMATICS 3 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 11216102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
 PREREQUISITE : 11216102 ENGINEERING MATHEMATICS 2  

      เมตริกซ์และตัวกำหนด สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอก 
พันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว ผลการ
แปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น อนุกรมอนันต์ อนุกรมฟูเรีย การประยุกต์คณิตศาสตร์เพ่ือ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม  
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       Matrices and determinants, first order linear differential equations, 
homogeneous linear differential equations with constant coefficients, non-homogeneous linear 
differential equations with constant coefficients, Laplace transform, system of linear differential 
equations, infinite series, Fourier series, Application of solving mathematics in engineering 
problem. 
 
11216104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 

ENGINEERING PHYSICS 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

       เวคเตอร์เบื้องต้น การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ แรง สมดุล จุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่ตามเส้น การเคลื่อนที่บนระนาบ งาน พลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงาน โม
เมนตัม กฎอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แบบหมุน  กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การ
เคลื่อนที่แบบคลื่น สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนพ้ืนฐาน และเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น 

       Basic of vector, acceleration, force, equilibriums, center of gravity and 
centroids, Newton’s laws, linear motions, plane motions, work, energy, conservation of energy, 
momentum, conservation of momentum, simple harmonic, rotation, conservation of angular 
momentum, wave, mechanical properties of material, basic of heat, fundamental of 
thermodynamics. 

 
11216105 เคมีวัสดุ 

MATERIAL CHEMISTRY  
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนของธาตุ การเกิด
สารประกอบและพันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์และสมการเคมี ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย 
จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลไอออน ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์ไฟฟ้าเคมี  โครงสร้าง คุณสมบัติ และ
กระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก เช่น สารกึ่งตัวนำ โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุ
ประกอบ รวมไปถึงคุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
                       Atomic Structure, periodic properties, electron Configuration,   formation of 

compounds and chemical bonds, atomic theory and chemical equation of solids, liquids, 
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gases,solutions, chemical kinetics, chemical Equilibrium, ion equilibrium, redox reactions and 

electrochemical cell, structures, properties, production processes and applications of main 

groups of engineering materials i.e. semiconductor, metals, polymers, ceramics and composites. 

     3.2 วิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรม               40 หน่วยกิต 

11216201 โลกวิทยาการหุ่นยนต์ และการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 

ROBOTICS EXPLORATION AND COMPUTER-AIDED DESIGN 

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ในปัจจุบันเบื้องต้น การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้าง
แบบจําลอง 2 มิติและ 3 มิติ หลักการสร้างรูปทรงตัน โครงเส้นลวดและพื้นผิว เทคนิคการประกอบและการ
จําลอง เทคโนโลยีการออกแบบเชิงพาราเมตริกและฟีทเจอร์เบส การประยุกต์เพื่อการออกแบบหุ่นยนต์ 
องค์ประกอบพื้นฐานของหุ่นยนต์โครงสร้าง กลไก การเรียนรู้ผ่านทางตัวอย่างและการทดลองปฏิบัติ การ
ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อย่างง่าย 

Introduction to state of the art of robotic technologies. Application of 
computer-aided design software for 2D and 3D modeling. Principle of solid, wire frame and 
surface. Modeling creation. Assembly and simulation techniques. Parametric and feature-based 
design technology. Application for robot design.. Basic robot component, mechanism. Learning 
by examples and hand-on experiments. Simple robot applications. 

  
11216202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับหุ่นยนต์   

ELECTRIC CIRCUITS ANALYSIS FOR ROBOTICS 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      ทฤษฎีพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์โหนด  การ
วิเคราะห์เมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน ซุปเปอร์โพซิชั่น ออปแอมป์และการประยุกต์ อุปกรณ์เก็บพลังงาน 
ตัวเก็บประจุ ขดลวดเหนี่ยวนำ วงจร RC และ RL วงจรลำดับที่สอง การวิเคราะห์ ทรานเซียน การกระตุ้นแบบ
ซายนูซอยด์และเฟสเซอร์ การวิเคราะห์สถานะทรงตัวของไฟสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส 

Fundamental of electric circuit and circuit elements, Ohm’s law, Kirchhoff’s 
law, nodal and mesh analysis, Thevenin’s and Norton’s theories, superposition, operational 
amplifier and its applications, storage elements. First and second order circuits, RC and RL 
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circuits. Responses in the transient and steady states. Sinusoid and Phasor, AC circuit analysis, 
Three-phase system. 

 
11216203 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ 

ELECTRONIC CIRCUITS FOR ROBOTICS 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ ด้วยรู้เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
ต่างๆ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาคัญอื่นๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในงานทางด้านหุน่ยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

Basic Knowledge of Electronic Circuits: Voltage, Current, Resistance, 
Capacitance, Inductance, Knowledge of Semiconductor Devices: Diodes, Transistors, 
Operational Amplifiers (Op-amp), Other Useful Electronic Devices Widely Used in Robotics and 
Intelligent electronics. 
 
11216204 อุปกรณ์ตรวจจับ และขับเคลื่อนสำหรับหุ่นยนต์   

INDUSTRIAL SENSORS AND ACTUATORS 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

  บทนำของอุปกรณ์ตรวจจับ ในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์วัดระยะ ลิมิตสวิตซ์  
อุปกรณ์ตรวจจับวัดระยะทางแบบอินฟราเรดและเลเซอร์ อุปกรณ์ตรวจจับวัดแรงกดและแรงดัน เป็นต้น บทนำ
ของอุปกรณ์ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจจับและระบบขับเคลื่อนสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ  

  Introduction to Industrial Sensors: Proximity Sensors, Limit Switch, Infrared 
Sensors, Laser Measurement, Pressure Sensors, Force Sensors. Introduction to Industrial 
Actuators: DC Motors, AC Motors, Sensor and Actuators Applications for Industries. 
 
11216205 โปรแกรม และระบบสมองกลฝังตัว 

PROGRAMING AND EMBEDDED SYSTEMS 
 

3(2-3-6) 
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

            ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงาน 

ร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ภาษาโปรแกรมในปัจจุบัน และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ รวมถึง โครงสร้างภายในของไมโครโพรเซสเซอร์ และหลักการเขียนแผนควบคุมมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้: สถาปัตยกรรมภายในของไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสร้างของบัส เทคโนโลยีของไมโครโพรเซสเซอร์

ร ุ ่นต ่างๆ หลักการการเข ียนแผนภาษาเคร ื ่องและภาษาเอสแซมบลี กรณีต ัวอย ่างโครงสร ้างของ

ไมโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียวและการเขียนแผนคำสั่ง หลักการอินเตอร์เฟสเบื้องต้นกับฮาร์ดแวร์ต่าง ๆรวมทั้ง

การเขียนแผนควบคุมและการเปรียบเทียบไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูลต่างๆ  

                      Study of computer concepts, computer components, Hardware and software 
interaction, Current programming language, Computer programming using practices. 
Fundamental of the microprocessor and the principles of programming with the details as 
follows: the architecture of the microprocessor, bus structure, technology of various types of 
microprocessors, principles of machine language programming and assembly language 
programming, case study of single board microprocessor and its programming, principles of 
various hardware interfacing with programming, and comparison of different types of 
microprocessors. 

 
11216206 วงจรดิจิตอลสำหรับหุ่นยนต์ 

DIGITAL CIRCUIT FOR ROBOTICS 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      การออกแบบวงจรดิจิตอลฟังค์ชั ่นต่างๆ ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับวงจรซิเควนเซียลแบบ
ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การออกแบบระบบดิจิตอลโดยใช้วงจรรวม วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรเข้ารหัส ถอดรหัส
และอุปกรณ์ตรรก ที่สามารถแผนได้แบบต่างๆ สัญญาณรบกวนในระบบดิจิตอลแบบต่าง ๆ การตรวจสอบและ
กำจัดสัญญาณรบกวนในระบบดิจิตอล 

Digital function design, synchronous and asynchronous sequential basic 
concepts, digital design using available off-the-shelf chips, multiplexer, encoder, decoder and 
programmable logic devices, noise and noise detection and reduction techniques in digital 
circuits. 
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11216207 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับหุ่นยนต์ 
POWER ELECTRONICS FOR ROBOTICS  

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

ศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังคือ ไดโอดกำลัง SCR GTO
ทรานซิสเตอร์กำลังชนิดไบโพล่าร์ มอสเฟต IGBT ศึกษาคุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุเพื ่อใช้ในงาน
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หม้อแปลงแกนเหล็ก และแกนเฟอร์ไรท์ การทำงานของอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบต่างๆ ไม่
มีวงจรขยายกำลังแบบต่างๆ วงจรไดโอดและเรคติไฟร์ คอมมูเตชั่น เทคนิคสำหรับการควบคุมการทำงานโดยไท
ริสเตอร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์กำลัง มอสเฟ็ตกำลัง ไอจีบีที วงจรควบคุมกำลังแบบเรคติไฟร์ คอนเวิร์ทเตอร์ อิน
เวิร์ทเตอร์ 

Characteristics of power electronics devices, power diode, SCR, GTO, power 
bipolar, power MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, power transformer core, 
ferrite core, iron powder core. Converters. Ac to dc converter. Dc to dc converter 
cycleconverter. Inverter. Dc to ac converter. 

 
11216208 วิศวกรรมการควบคุมสําหรับวิทยาการหุ่นยนต์ 

CONTROL ENGINEERING FOR ROBOTICS 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน :11216103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  
 PREREQUISITE : 11216103 ENGINEERING MATHEMATICS 3    

            วิชานี้ครอบคุมเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมระบบเบื้องต้น การ
ควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด รูปแบบทางคณิตศาสตร์ การแปลงลาปลาส ฟังก์ชั ่นถ่ายโอน แผนผังบล็อค 
แผนผังการเคลื่อนของสัญญาณ การควบคุมพื้นฐานและการควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม การควบคุ ม
สัดส่วน อินทิกรัล และอนุพันธ์ การวิเคราะห์ระบบควบคุมเบื้องต้น ผลตอบสนองชั่วครู่ วิธีทางรูทโลคัสและ
ผลตอบสนองเชิงความถ่ี แผนภาพไนควิสต์ แผนภาพโบดี เสถียรภาพของระบบ 

         This course includes the following topics: introduction to control and engineering 
systems, opened-loop and closed-loop systems, mathematical models of systems, Laplace 
transformation, transfer function, block diagram, signal-flow graph, fundamental and automatic 
control in industrial process, PID controllers, analysis of control systems, the transient 
responses, the method of root locus and frequency response methods, Nyquist plots, Bode 
plots, system stability. 
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11216209 ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้ 
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER 

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 11216206  วงจรดิจิตอลสำหรับหุ่นยนต์   
 PREREQUISITE : 11216206 DIGITAL CIRCUIT FOR ROBOTICS  

       แนะนำการควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี การเขียนโปรแกรมของระบบพีแอลซี การพัฒนา
ด้วยโปรแกรมภาษาแลดเดอร์ คำสั ่งและอุปกรณ์พ่วงต่อของพีแอลซีคุณสมบัติขั ้นสูงของพีแอลซี การ
ติดต่อสื่อสารกับพีแอลซีและระบบอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้งานพีแอลซี การเลือก การติดตั้งและการทดสอบ
การใช้งานของระบบพีแอลซี 

            Introduction to sequence control and Programmable logic controllers (PLCs), 
Programming of PLC systems, Ladder program development, Instruction and peripheral of 
PLCs, Advanced features of PLCs, PLC Communications and automation, Applications of 
PLCs,choosing, installation, and commissioning of PLCs systems. 

 
11216210 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์  

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY FOR ROBOTS  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์และเครื่องจักร คณิตศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ 
การแทนความรู้และการหาเหตุผล ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ตัวกระทำ กลยุทธ์การค้นหา การวางแผน การหา 
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบเบย์ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบเสริมกำ ลัง 
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหุ่นยนต์และเครื่องจักร 

Introduction to artificial intelligence for robot and machinery. Mathematics for 
artificial intelligence. Knowledge representation and logic. Fuzzy logic. Agent. Search strategies. 
Planning. Genetic algorithm. Decisiontree. Bayesian learning. Artificial neural networks. 
Reinforcement learning. Applications of artificial intelligence for robot and machinery. 

 
11216211 การออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

INTERNET OF THINGS SYSTEM DESIGN 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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 แนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ่งส ําหรับวิทยาการหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตของสรรพ สิ่ง ภาพรวม เครือข่ายที ซี พี /ไอพี โพรโทคอลเครือข่ายไร้สาย การ
ออกแบบเครือข่ายตัวตรวจจับไร้สาย การจัดเส้นทาง การคํานวณแบบคลาวด์ การประยุกต์ใช้ของอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมและวิทยาการหุ่นยนต์ โครงงานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

 Concepts of Internet of Things for robotics and automation systems. Basic 
elements of Internet of Things. Overview of TCP/IP networks. Wireless network protocols. 
Wireless sensor network design. Network routing. Cloud computing. Applications of Internet of 
Things in industry and robotics. Internet of Things project. 

 
11216212 การสื่อสารไร้สาร 

WIRELESS COMMUNICATION 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

 ความเป็นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการติดต่อสื ่อสารไร้สาย องค์ประกอบของ
ระบบสื่อสารไร้สาย ประเภทของเครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย ตัวกลางการสื่อสารไร้สาย การ
ควบคุมการเข้าถึงในระบบสื่อสารไร้สาย ความมั่นคงของระบบสื่อสารไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สายแบบ
ต่างๆ ประกอบด้วย ไออีอีอี802.11ไออีอีอี802.15ไออีอีอี 802.16 เครือข่ายเฉพาะกิจ เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย 
และการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีไร้สาย 

 History and evolution of wireless communications technologies, elements of 
wireless communication system,types of wireless network, wireless communication 
technologies, wireless communication medium, access control in wireless communication 
systems, stability of wireless communication systems, wireless communication standards 
including IEEE 802.11, IEEE802.15, IEEE802.16, ad hoc network, wireless sensor network, and 
application of wireless technology 

 
11216001 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 

ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 1 
1 (0-3-2) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาวงจรไฟฟ้าและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตํางๆ  
ในระบบหุน่ยนต์ การออกแบบลายวงจรไฟฟ้าและการพัฒนาแผ่นวงจรไฟฟ้า 
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Experimenting with Circuit Design and Electrical Devices in Robotic System, 
Design and Develop a Printed Circuit Board (PCB). 

 
11216002 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 

ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS 2 
1 (0-3-2) 

 วิชาบังคับก่อน : 11216001 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ 

                                       อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 

 

 PREREQUISITE : 11216001 ROBOTS AND INTELLIGENT  
                                     ELECTRONICS 1 

 

การทดลองปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ตรวจจับขั้นพื้นฐาน มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮ
ดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ และการพัฒนาระบบอัตโนมัติเบื้องต้นสาหรับการใช้งานอุตสาหกรรม 

 Experimenting with Basic Sensors, Electric Motors, Hydraulics and Pneumatics 
Systems, Basic Automation Development for Industrial Applications. 
 
11216003 การประยุกต์ทางหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS APPLICATIONS  
2 (0-6-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 11216002 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ 
                                   อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 

 

 PREREQUISITE : 11216002 ROBOTS AND INTELLIGENT 
                                    ELECTRONICS LABORATORY 2 

 

      ศึกษาการนำทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
ในทางปฏิบัติ ฝึกทักษะในการออกแบบ สร้างและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะต้องออกแบบและ
สร้างชิ้นงานที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลักแล้วเขียนรายงานและนำเสนอรายงานเมื่อสิ้ นภาค
การศึกษา    

This course includes the following topics: practical implementations of electronic 
circuits, practice in design, constructing and testing of electronic systems, design and 
implement of small electronics projects, write reports and present their projects by the end 
of this course. 

 
11216004 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 

PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 
0 (0-30-0) 
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      เทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียน
จดหมาย วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

      Techniques for Application and interview, selected establishments, application 
letter, resume and job interviews. Basic knowledge about labor law, quality management 
system, social adjustment, personality development, English language, information technology 
and communications, human relations, teamwork and ethics in practice. 

 
11216005 การฝึกงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS TRAINING 
0 (0-45-0) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

     เป็นการฝึกงานภาคปฏิบัติที่จัดตามสาขาวิชา โดยการฝึกงานภายในภาควิชา หรือในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือบริษัทเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และ
เข้าใจหน้าที่ของวิศวกรภายในโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานในช่วงของการศึกษา
ภาคฤดูร้อนโดยต้องเขียนรายงานการฝึกงานและได้รับหนังสือยืนยันผ่านการฝึกงานอย่างเป็นทางการจาก
หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการฝึกงานหลักสูตรการศึกษาชั้นปี่ที่ 
3 ภาคฤดูร้อน 

Based on normal four-year course, students are required to complete a short-term 
industrial placement within professional selected environments. It takes place during a simmer 
period. This course allows the student to put into practice under conditions reflecting his 
future activities and responsibilities. The work, carried out under the responsibility of the firm 
involved, is presented in a written report. 

 
3.3 วิชาเฉพาะบังคับ บูรณาการไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต 
 

11216301 จริยธรรมกับวิศวกร 
ENGINEERING ETHICS 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
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 PREREQUISITE : NONE  
คุณธรรม ศิลธรรม จริยธรรม ธรรมในการครองตน สังคหวัตถุ 4 ธรรมในการครองคน พรหม

วิหาร 4 ธรรมในการครองงาน อิทธิบาท 4 สิ่งที่ควรตระหนักกับงานในลักษณะต่างๆ การบริหารอารมณ์ 
พฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมตามบริบทของวิชาชีพ 

Virtue, morality, ethics, four principles of service and social integration, four 
noble sentiments, four paths of accomplishment, considerations in different work 
characteristics, emotion management, ethical behaviors suitable for occupational contexts. 

 
11216302 ศาสตร์พระราชา 

THE KING’S PHILOSOPHY 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
หลักการทรงงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

Guidelines for learning H.M. King Bhumibol Adulyadej’s philosophy, working 
principles, Royal-initiated projects and Sufficiency Economy Philosophy, and the applications 
for sustainable development Goal. 

 
11216303 การประกอบธุรกิจแบบใหม่ 

BUSINESS START  UP 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการใหมํในบริษัทฐานเทคโนโลยี ปฏิริยาสัมพันธ์
ระหวํางการผลิต วิศวกรรมและการตลาด คุณลักษณะของผู้ประกอบการใหมํทางเทคโนโลยี การเริ่มต้นดาเนิน
ธุรกิจและปัจจัยของความสาเร็จในทางธุรกิจ กระบวนการสร้างบริษัทเชิงเทคโนโลยีแบบใหมํ การเติบโตของ
บริษัทเชิงกลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์สาหรับการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหมํในบริษัทฐานเทคโนโลยีขนาดยํอมและขนาดกลาง การลงทุนใหมํด้านเทคโนโลยี การ
ทาตลาดของสินค้าที่เป็นนวัตกรรม และการประเมินมูลคําเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา  

Introduction to Entrepreneurship in Technology-Based Firms, Interactions 
between the Manufacturing, Engineering, and Marketing Functions, Business Start-Up and 
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Factors for Business Success, Process of Formulating a New Technological Enterprise, Strategic 
Enterprise Growth, Strategy Development for Technology-based Industry, New Product and 
Service Development, Entrepreneurship in Technological Small-and Medium-sized Businesses, 
New Ventures on Technology, Product Development and Management Issues in Technology 
Markets, Marketing of Innovation, Technology and Intellectual Property Evaluation. 

 
11216304 การลงทุนในธุรกิจ 

BUSINESS OR ECONOMIC INVESTMENT  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

 ความหมายของการลงทุน กระบวนการลงทุน โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงิน 
ประเภทตราสารการเงิน รูปแบบการลงทุน การประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน การตัดสินใจ
ลงทุนโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน
และความเสี่ยงในการลงทุน การจัดกลุ่มสินทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

Meaning of investment, investment process ,the structure and the role of 
financial markets ,type of financial instrument Investment model ,the expected return from 
the investment, investment decisions with regard to return and risk, analysis risk, the 
relationship between risk and return on investment, investment assets portfolio 

 
11216305 การวางแผนการตลาด  

MARKETING PLANNING PROCESS 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

แนวคิดพื้นฐานหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหาร
การตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ  

Marketing functional concept, marketing environment, customer behavior, shared 
marketing, target marketing choosing, product positioning, marketing mix, and marketing 
management ethically 
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   3.4 วิชาเลือกเฉพาะทาง              15 หน่วยกิต 

เป็นชุดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียน

ต้องเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ใน 1 ชุดวิชา โดยประกอบด้วยชุดวิชาการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

(1) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม 
 

11216411 การโปรแกรมระบบอัตโนมัติ  
AUTOMATIC PROGRAMING 

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิก การทำงาน ร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์ การวัดและการควบคุม ระบบดาเต้าแอคควิซิชั่น และระบบแมชชีนวิชั่นส์ เพื่อสามารถสร้างระบบ
อัตโนมัติ 

Study of graphic programing concepts, Hardware and software interaction,  
Measurement and control, Data Acquisition and Machine Vision 

 
11216412 การปรับปรุงการผลิต 

PRODUCTION IMPROVEMENT 

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี การใช้เครื่องจักร เครื่องมือในกระบวนการผลิต  การใช้
เทคโนโลยีในรูปของวิทยาการความรู้ วิธีการทำงาน เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering 
Techmique) การปรับปรุงงาน (work Inprovement) การศึกษาวิธีการทำงาน ขั้นตอนการศึกษาวิธ ีการ
ทำงาน การวัดผลงาน (Work Measurement) การสุ่มงาน (Work Sampling) วิธีการผลิตแบบ Just In Time 
การบำรุงรักษาทวีผล Total Productive Maintenance (TPM)  

Technological Productivity, Use of machinery Production tools. The use of 
technology in the form of knowledge science, working methods, Industrial Engineering 
Techmique, work Inprovement, Work Sampling, Just In Time, Total  Productive  Maintenance. 
 
11216413 การประมวลผลภาพดิจิทัล และแมชชีนวิชั่นส์ 

DIGITAL IMAGE PROCESSING AND MACHINE VISION 
3(2-3-6) 
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

พื้นฐานการประมวลผลภาพดิจิทัล การรับข้อมูลภาพ การติดตั้งอุปกรณ์ปรับสภาพแสง การ
กรอง และการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ การประมวลภาพสีในระดับพิกเซล การบีบอัดภาพ การแบ่งส่วนภาพ 
การหาขอบหาจุดเด่นของภาพ การจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ จำแนกตัวอักษรในภาพ การหาความแตกต่าง
ของภาพ การจดจำภาพ การแปลงสัญญารภาพ การวัดระยะทางโดยใช้สัญญาณภาพ การวิเคราะห์ภาพด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป การประยุกต์ใช้ในการควบคุม การต่อและการทำงานร่วมกันของกล้องหุ่นยนต์ การประยุก
ใช้การประมวลผลภาพ และแมชชีนวชิั่นในงานอุตสาหกรรม 

Basic of digital image processing, image acquisition, light condition setting, 
Image signal filtering and conditioning, dot pixel processing, image compression, image 
segmentation, edge detection and interesting point tracking, motion capture, character 
recognition, picture comparing, object recognition, signal transformation, distance 
measurement by image signal, Image analysis by software program, DIP in control applications, 
interfacing between camera and robot, DIP and machine vision in real industry. 

 
11216414 ระบบและกรรมวิธีการผลิตอัตโนมัติ 

AUTOMATIC MANUFACT URING SYSTEM  
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ การผลิตขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ บนพื้นฐานของระบบควบคุม
หุ่นยนต์ แนวความคิดของระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นและการประกอบ การจำลอง การควบคุมหุ่นยนต์ ระบบ
พีแอลซี 

In-depth Study of Advanced Manufacturing and Automation based on Robotic 
Manipulators, Concepts of Flexible Manufacturing and Assembly Operations, Simulation, Robot 
Operation, Programmable Logic Control (PLC). 

 
11216415 ไฮโดรลิกส์ และนิวแมติกส์ 

HYDRAULICS AND PNEUMATICS  
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติกส์ ระบบการผลิตและจ่ายลม  อุปกรณ์ทำงานในระบบ
นิวเมติกส์ วาล์ควบคุม  ตัวนับ  การเขียนวงจรนิวเมติกส์ การออกแบบระบบนิวเมติกส์  พื้นฐานวงจรไฮครอ
ลิกส์   อุปกรณ์ต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์  วาล์วไฮดรอลิกส์ การออกแบบ
ระบบไฮดรอลิกส์   

Basic principles of pneumatic systems, Air Production and distribution system  
, Pneumatic equipment in the control system ,The counter of the pneumatic circuit writing 
,Pneumatic system design, High-cycle circuit basics, Hydraulic equipment, Hydraulic equipment 
Hydraulic valve, Hydraulic system design 

 
(2) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะชีวการแพทย์ 

 
11216421 ระบบไฟฟ้าร่างกาย 

ELECTRICAL BODY SYSTEM 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

กายภาพวิทยาและสรีรวิทยาของมนุษย์เบื้องต้น หลักการพื ้นฐานของเครื่องมือแพทย์ 
พื ้นฐานและหลักการของตัวตรวจจับ แหล่งกำเนิดสัญญาณชีวภาพ อิเล็กโตรดสำหรับสัญญาณชีวภาพ 
วงจรขยายสัญญาณชีวภาพ เสียงและความดันโลหิต การวัดในระบบการหายใจและการไหลของเลือด คลื่น
สมองและเครื่องมือวัดคลื่นสมอง สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการวัด 

      The anatomy and physiology of the human body, basic principles of medical 
supplies, fundamentals and principles of detector, the electrical signals produced by bio-
organic cells, so-called ‘bio-potential’, the principles and types of electrode and its 
manufacturing, especially in the biomedicine, the amplifiers used for the tiny bio-signals, the 
bio signals normally used in the medicine, e.g., ECG, EEC, EMG etc., 

 
1216422 เครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ 

BIOMEDICAL INSTRUMENTS 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

สรีรวิทยาที่จำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ พ้ืนฐานของเครื่องมือวัด  การวัดสัญญาณชีวภาพ 
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและตัวอย่างเครื่องมือแพทย์ 
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Physiology required for understanding of the concepts, instrumentation basics, 
measurement of biomedical signals, electrical safety and selected medical devices 

 
11216423 การออกแบบอุปกรณ์ทางชีวการแพทย์   

BIOMEDICAL INSTRUMENT DESIGN                                                              
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า แนะนำศักย์ไฟฟ้าชีวภาพ ตัวตรวจรู้ ตัวรับรู้และขั้วไฟฟ้า 
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ กรองและปรับแต่งสัญญาณ การออกแบบเครื่องมือแพทย์ การ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อที่จะพัฒนาเครื่องมือทาง ชีวการแพทย์โดยเน้นในด้านประสิทธิภาพ ความเชื่อถือได้
ตลอดจนความปลอดภัย ระบบการบำรุงรักษา  

Review of biopotential signals, sensors, transducers and electrodes, filters and 
signal conditioner circuit design, medical device design, analysis to develop the biomedical 
emphasis on performance, reliability and safety, maintenance system 

 
11216424 วิศวกรรมโรงพยาบาล 

HOSPITAL ENGINEERING 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
                      วิศวกรรมคลินิกเบื้องต้น มาตรฐานและการออกแบบสถานที่และระบบต่างๆในโรงพยาบาล 
อันได้แก่ หอผู้ป่วย ระบบท่อก๊าซ ระบบท่อสุญญากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ดีและระบบน้ำ เสีย ระบบการ
ขนส่ง ระบบความปลอดภัย ทางเลือกและการประเมินทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

Introduction to clinical engineering. Basic principles of hospital engineering 
systems. Standards and design principles for different places and systems in hospital, including, 
including patient wards, gas pipeline systems, vacuum system, electrical system, water well 
systems and waste water systems, logistic system, security system. Choice and assessment of 
biomedical engineering technologies. 

 
11216425 ภาพทางการแพทย์  

MEDICAL IMAGING 
 

3(2-3-6) 
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  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  PREREQUISITE : NONE  

แนะนาหลักการและวิธ ีการสร้างภาพภายในของร่างกายเพื่อ การวินิจฉัยโรค การใช้รังสี
เอกซ์ อัลตราซาวน์ แมกเนติกเรโซแนนซ์ ซีที การอธิบายและการแปลภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพ ระบบ
สองมิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การรับรู้ภาพและมิติของสี การชักตัวอยํางและการควอนไทซ์สัญญาณภาพ  
การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ  การลดข้อมูลภาพ ประโยชน์และข้อจากัดของวิธีการสร้างภาพแบบตําง ๆ  
การประยุกต์ใช้การประมวลภาพเชิงเลขกับปัญหาทางการแพทย์ 

Introduction to principle and image reconstruction of internal human body 
for medical diagnosis, X-ray, Ultrasound, MRI, CT, explanation and interpretation of image using 
quantitative and qualitative approach, 2D system and related mathematics, image perception 
and color space, sampling and quantization, image enhancement, image filtering, image 
compression, advantages and limitations of imaging modality, applications of digital image 
processing for medical problems 

 
(3) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์ 

 
11216431 ระบบไฟฟ้ารถยนต์ 

CAR ELECTRICAL SYSTEM 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์  ความปลอดภัยของ ระบบไฟฟ้าและระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาไปสู ่การเป็นยานยนต์อัจฉริยะ  เพื ่อเชื ่อมต่อและรองรับกับ ระบบพลังงาน 

(Energystorage) หน่วยควบคุมระบบไฟฟ้า (Electrical Control Units: ECU)  ระบบเซนเซอร์ ต่าง ๆ และ

รองรับระบบสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่  ชนิด

ของแบตเตอรี่  การป้อนกระแสไฟฟ้าให้ มอเตอร์สตาร์ท ระบบจุดระเบิดในขณะที่สตาร์ทรถยนต์ การป้อน

พลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบไฟส่องสว่าง วิทยุ  การจัดเก็บพลังงาน(Energystorage)  การ

ประหยัดพลังงาน การประจุไฟแบตเตอรี่รถยนต์และการหมุนเวียนพลังงงานการประจุไฟแบตเตอรี่ การจ่าย

พลังงานออกจากแบตเตอรี่  การทดสอบประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 

Study and practice about automotive development , Safety of electrical and 
electronic systems, The development of an intelligent vehicle to connect and support The 
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development of an intelligent vehicle to connect and support energy systems, Electrical 
Control Units:(ECU), Various sensor systems and supports communication systems to connect 
to the wireless internet network system, battery production technology, Battery type, Input 
power to the starter motor, Ignition system while starting the car ,Entering energy for 
convenience equipment,Lighting system , radio , Energy storage, Energy savings,   Car battery 
charge and power rotation, Battery charge , Power supply from the battery , Battery 
performance and lifetime testing.. 

 
11216432 สมองกลฝังตัวในรถยนต์ 

EMBEDDED IN CARS 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
                      ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการพัฒนายานยนต์  หน่วยควบคุมระบบไฟฟ้า (Electrical 

Control Units: ECU)  อุปกรณ์อัจฉริยะ เซนเซอร์ (Sensor) แอคซูเอเตอร์ (Actuator) และระบบประมวลผล

ฝังตัว(Embedded Processors) เพื่อการใช้งานที่มีความสะดวกสบายในการควบคุมการทำงานของยานยนต์ 

ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัต ิ

Study and practice about automotive development , Electrical Control Units: 

ECU, Intelligent devices, Sensor, Actuator, and Embedded Processors , For use that is 

convenient to control the operation of the motor vehicle ,automatic drive system. 

 

11216433 ระบบส่ือสารยานยนต์อัจฉริยะ 
INTELLIGENT AUTOMOTIVE COMMUNICATION SYSTEM 

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

  การพัฒนาระบบอัจฉริยะที่ทำให้ยานยนต์สามารถสื่อสาร และเชื่อมโยงเป็นระบบการขนส่ง

อัจฉริยะ (Intelligent Transport System) เพื่อรองรับความต้องการด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพของ

การจราจร และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ระบบการจัดการจราจร   ระบบการให้ข้อมูล ระบบ

ความปลอดภัย  ระบบการบริหารจัดการรถสินค้า  ระบบการจัดการรถขนส่งสาธารณะ  และ ระบบชำระค่า

โดยสารหรือค่าผ่านทางอัตโนมัติ การสื่อสารต่อกันระหว่างพาหนะกับพาหนะ (Vehicle-to-Vehicle: V2V)  
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การสื่อสารมต่อกันระหว่างพาหนะกับโครงสร้างพ้ืนฐาน (Vehicle-to-Infrastructure: V2I) เชื่อมต่อกันกับการ

ดูแลสุขภาพ (Health Care)  

The development of intelligent systems that enable vehicles to communicate 

And linked as an intelligent transportation system to support security requirements, Traffic 

efficiency and environmental protection, Consists of a traffic management system ,Information 

system, Security system, Product Management System, Public transport management system 

and automatic fare payment or toll system, Vehicle-to-Vehicle: V2V, Vehicle-to-Infrastructure: 

V2I, Health Care 

 

11216434 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในยานยนตส์มัยใหม่  
ELECTRONIC SYSTEM INTELLIGENT IN MODERN VEHICLES  

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ระบบควบคุมมลภาวะของรถยนต์ 
ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงองศาการเปิดและปิดของลิ้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการล็อคความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ ระบบป้องกันการสตาร์ตเครื่องยนต์ ระบบปรับระดับลำแสงของโคมไฟหน้ารถยนต์อัตโนมัติ 
เบาะนั่งรถยนต์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบกระจกไฟฟ้าแบบเลื่อนลงอัตโนมัติ ระบบควบคุมการล็อคและ
ปลดล็อคประตูรถยนต์แบบไร้สาย ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) เกียร์อัตโนมตัิ
แบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

Study and practice about: Modern automotive technology, Car pollution 
control system, Electronic control system for changing the opening and closing degrees of the 
tongue, Automatic car speed control system, Engine protection system, Auto car beam leveling 
system, Car seat controlled by computer, Automatic drop-down power window system,  
Wireless car door lock and unlock control system,  Electronically controlled gasoline fuel 
injection system (EFI), electronically controlled automatic transmission. 
 
11216435 ระบบคอมพิวเตอร์ในรถยนต์ 

CAR  COMPUTER  SYSTEM 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิเคราะห์และการออกแบบวงจรรวมทางด้านดิจิตอล การทำงาน

ของมอสทรานซิสเตอร์ในเชิงดิจิตอล การทำงานและการออกแบบวงจร หน่วยความจำ ระบบคอมพิวเตอร์ 

ภาษาและ โปรแกรมความคุม การสั่งงาน  โครงสร้างเครือข่าย สถาปัตยกรรมของเครือข่าย มาตรฐานของ

กติกาการสื่อสาร ระบบการส่งในเครือข่ายแบบต่างๆ  

Analysis and design of digital integrated circuits. An overview of basic MOS 
transistor toward digital integrated circuits, Work and design of memory circuits, computer 
systems, language and control programs , Network structure , Network architecture Standards 
of communication rules , Various network transmission systems. 

 

(4) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพ่ือการจัดการพลังงาน 
 

11216441 โซลาร์เซลล์ 
SOLAR  CELLS 

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

แนะนําเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานและรังสีจากดวงอาทิตย์ คุณสมบัติทางแสงของสารกึ่ง

ตัวนํา การเกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮลเนื่องจากแสง  ปรากฏการณ์การเกิดและการรวมตัวของพาหะ การดูดกลืน 

แสงของอะตอมสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติและการทํางานของเซลแสงอาทิตย์ แบบรอยต่อพี -เอ็นของซิลิกอน 

พารามิเตอร์ที่สําคัญของเซลล์แสงอาทิตย์ กระแสลัดวงจร แรงดันวงจรเปิด กําลังงานสูงสุด ประสิทธิภาพการ 

แปลงพลังงานของเซลล์ ขีดจํากัดของเซลล์การวัดประสิทธิภาพของเซลล์ เทคโนโลยีมาตรฐานของเซลล์

แสงอาทิตย์ การพัฒนาเทคโนโลยีของเซลแสงอาทิตย์ การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอน โครงสร้าง 

เซลล์แสงอาทิตย์แบบอ่ืนๆ เซลล์แสงอาทิตย์จากวัสดุชนิดอ่ืนๆ ระบบการรวมแสง อุปกรณ์ต่างๆในระบบการใช้ 

งานเซลล์แสงอาทิตย์และการออกแบบระบบการจ่ายพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์หุ่นยนต์  

 Introduction to solar cells, energy and radiation, optical properties of 
semiconductor, electron-hole pair, generation and recombination, light absorption of 
semiconductor atoms, solar cell operation and characterization, p-n junction of silicon, 
important parameters of solar cells:- short circuit current, open circuit voltage, maximum 
power, standard and development technology of solar cells, design of Si-Solar cells, 
otherstructures, solar cells from various materials and power supply system design of robot. 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 
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11216442 ระบบและการบริหารจัดการพลังงาน 
SYSTEM AND ENERGY MANAGEMENT 

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

การออกแบบระบบและการจัดการพลังงาน ระบบไมโครกริด ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบ
การเก็บสะสมพลังงาน ระบบปัญญาประดิษฐ์การควบคุมหลัก ระบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ระบบภาระทาง
ไฟฟ้า การเทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการพลังงาน  โปรแกรมการ
จัดเก็บข้อมูลและการแสดงผล การวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานพลังงาน หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์  การ
ออกแบบระบบและการจัดการพลังงาน โครงสร้าง และคุณสมบัติ และกระบวนการผลิต และ การประยุกต์ใช้
ของวัสดุวิศวกรรม คุณสมบัติทางกลคุณสมบัติไฟฟ้าและการเสื่อมสภาพของวัสดุ  มาตรฐานด้านความสามารถ
ในการอดัประจุ การคายประจุและการทดสอบ  องค์ประกอบใหม่ของแบตเตอรี่ในอนาคต วัสดุและคุณสมบัติที่
ใช้ในขบวนการผลิตแบตเตอรี่ ชนิดของแบตเตอรี่ ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า  การออกแบบแบตเตอรี่และการเลือกใช้
งาน  การประมาณการอายุการใช้งานแบตเตอรี่ สำหรับหุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระบบการ
ทดสอบวัดประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่ 

System design and energy management, Micro grid system Power generation 
system, Energy collection system, Artificial intelligence system, Master control, Power 
transmission connection system, Electrical load system, Technology that is used design of 
energy management information systems, Data storage and display program, Analysis of the 
characteristics of robot power and artificial intelligence, System design and energy 
management, structure and properties and production processes and applications of 
engineering materials, Mechanical properties, electrical properties and material degradation, 
Standard for charging capacity, Discharging and testing, New elements of the battery in the 
future, Materials and properties used in the production of batteries, Battery type, 
Electrochemical reaction, Battery design and selection, Estimation of battery life and robotics 
and artificial intelligence in the test system to measure battery performance. 

 
11216443 ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร  

ELECTRICAL MANAGEMENT SYSTEM IN THE BUILDING 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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หลักการบริหารจัดการด้านพลังงาน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนด
โครงสร้างการจัดการพลังงาน ขั้นตอนมาตรฐานของการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การประมาณการ
กำลังไฟฟ้าการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารตัวแปรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าไฟฟ้า ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ และระบบแสงสว่าง การเก็บข้อมมูล การวิเคราะห์
ลักษณะการใช้งานพลังงานภายในอาคาร การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์(การศึกษาการ
คืนทุน) การจัดทำแผนงานด้านพลังงานหุ่นยนต์ และระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร 

Principles of energy management, Energy Conservation Promotion Act ,Establish 
energy management structure, Standard procedure for developing energy management 
systems, Estimation of electrical power, electrical energy consumption in the building ,Related 
electrical variables, Electricity tariff, Energy Information Database, Energy conservation in air 
conditioning systems and lighting systems ,Data collection, Analysis of energy usage 
characteristics in buildings, Technical and economic feasibility studies, Payback study, 
Preparation of robot power plans and building electrical power management systems. 

 
11216444 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์พลังงาน 

COMPUTER FOR ENERGY ANALYSIS 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงาน
ร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ภาษาโปรแกรมในปัจจุบัน และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์พลังงานจัดการพลังงาน  Supervisory control  and  
data  acquisition (SCADA)  Programmable  logic  control(PLC) 

Study about the working principles of computers, Computer components, 
Interoperability between hardware and software, Current programming language and practice 
in using the program, Computer, computer program used in energy analysis, energy 
management, Supervisory control  and  data  acquisition (SCADA)  Programmable  logic  control 
(PLC) 
11216445 เครื่องมือวัด และการวิเคราะห์พลังงาน 

ENERGY MEASUREMENT AND ANALYSIS INSTRUMENTS 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและเทคนิคของการวัด หน่วยวัด และ มาตราฐานในการวัด การป้องกัน
สัญญาณรบกวนที่ไม่ต้องการในการวัด ความปลอดภัย ความแม่นยำและถูกต้อง ของการวัดค่าแรงดัน กระแส 
และกำลังงาน การวัดค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี ่ต่ำและความถี่สูง การวัดอุปกรณ์แปลงพลังงานและ การวัด
สนามแม่เหล็ก การวัดการทดลองและเก็บค่าด้วยวิธีการเชิงเลขและสัญญาณรบกวน การชีลด์  เทคนิคการเพ่ิม
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณ อุปกรณ์เครื่องมือวัด  การเก็บข้อมมูล แสดงผล 

 Electrical measuring instruments and measurement techniques, Measurement 

unit and standard measure, Preventing unwanted interference in the measurement 

,Safety, Accuracy and accuracy of measurement of voltage, current and power, Measurement 

of impedance at low frequencies and high frequencies ,Measurement of energy conversion 

equipment and magnetic field measurements, Measurement and experimentation with 

numerical and interference methods, Shielding, Techniques to increase signal to signal ratio 

,Measuring equipment, data collection, display. 

 
(5) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเกษตรอัจฉริยะ 

 
11216451 เทคโนโลยีเกษตร- วิศวกรรม 

AGRICULTURAL TECHNOLOGY - ENGINEERING   
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

เทคโนโลยีการผลิตพืช และการประยุกต์วิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าว 
ข้าวโพด ถั่วเหลือง อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา พืชผัก ผลไม้ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และการ
ประยุกตว์ิศวกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สุกร สัตวเคี้ยวเอื้อง สัตวปก และสัตว์น้ำ 

Plant production technology and engineering application for increasing 
production efficiency,  rice, maize, sugar cane, cassava, oil palm, rubber, fruit and vegetable 
production.  Animal production technology and engineering application for increase production 
efficiency, swine, livestock, poultry and fishery. 

 
11216452 ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟาร์มอัจฉริยะ 

ELECTRONIC SYSTEMS FOR INTELLIGENT FARMS 
 

3(2-3-6) 
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

การเลือกเซนเซอร์และการติดตั้งที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  การออกแบบติดตั้งเซ็นเซอร์
และเครื่องมือวัดความชื้นของดิน วัดความเข้มแสง วัดความเร็วลม วัดค่า  PH วัดค่า EC  วัดค่าสารอาหาร วัด
ค่าอุณหภูมิ เพื่อให้เกิดเป็นงานเกษตรกรรมความแม่นยำสูง โครงงานและงานวิจัยตัวอย่าง การออกแบบสถานี
ตรวจวัดอากาศ (Weather Station)  เทคโนโลยีตรวจวัดต้นพืช (Machine Vision)  เทคโนโลยีเรดาร์ (Radar 
Technology) การทำแผนที่สภาพดินและลักษณะการเติบโตของรากพืช การใช้ GPS เพื่อติดตามกิจกรรมตา่ง 
ๆ ในฟาร์ม การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์มายังศูนย์บัญชาการกลาง การส่งต่อข้อมูลไปยังผู้จัดการฟาร์มโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย แบบเรียลไทม์  

Selection of sensors and suitable installation for cultivation, Design installation 
of sensors and soil moisture measuring instruments, Measure light intensity ,Measure wind 
speed, measure PH, measure EC, measure nutrients, Temperature measurement to create a 
high-precision agriculture, Project and sample research, Weather station design, machine vision 
technology, radar technology, radar technology, soil condition mapping and plant root growth, 
using GPS to track activities in farms, data transmission from the device to the central command 
center,  Forwarding data to a farm manager via a real-time wireless network. 

 
11216453 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

ระบบการจัดการสิ ่งแวดล้อม The Environmental Management (EMS) ECO-Design 
(การออกแบบผลิตภัณฑ์ที ่ เป ็นมิตรต ่อสิ ่งแวดล้อม)    Green Procurement หรือ Green Purchasing 
Network (GPN) การจัดซื ้อผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  การรีไซเคิล (Recycle) Reuse Repair, 
Remanufacture, Refurbish ระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 14000 

The Environmental Management (EMS) ECO-Design, Green Procurement, Green 
Purchasing Network (GPN), Recycle, Reuse, Repair, Remanufacture, Refurbish, Management 
system according to ISO 14000 standard. 

 
11216454 การออกแบบและการจัดการฟาร์ม 

FARM DESIGN AND MANAGEMENT 
3(2-3-6) 
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

ความสำคัญของการจัดการฟาร์ม ความหมายของการจัดการฟาร์ม  ลักษณะการทำฟาร์มของ
ประเทศไทย ระบบการทำฟาร์ม (Farming Systems) ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับระบบการทำฟาร์ม 
ระบบการปลูกพืช (Cropping System) องค์ประกอบการจัดการฟาร์ม การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ฟาร์มเพื่อการวางแผน การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม (Farm Planning and Budgeting) การวิเคราะห์
ฟาร์มและผลตอบแทน (Farm Analysis & Returns) 

The importance of farm management, Definition of farm management, Thai 
farming characteristics, Farming Systems, Definition of words related to farming systems, 
Cropping System, Farm management elements, Data collection and analysis of farm data for 
planning, Farm Planning and Budgeting, Farm Analysis & Returns 

 
11216455 เกษตรแม่นยำ 

PRECISION AGRICULTURAL 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

 ข้อมูล และหลักการเบื้องต้นของการวางแผนงาน การเก็บตัวอย่างข้อมูล และการแปรผล
ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลทางการเกษตรสมัยใหม่ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีแผนที่ทางการเกษตร แผนที่ทางกายภาพของดิน แผนที่ของผลผลิต เทคโนโลยีการ
ตรวจจับสัญญาณ ระบบการควบคุมความแม่นยำทางการเกษตร การบริ หารจดัดการพ้ืนที่ทางการเกษตร 

  Information and data collection, interpretation of data, management of 
information system, global position system, geographical information system, mapping 
technology, soil mapping, yield mapping, sensor technology, precision controlling system, site 
specific management 

 
(6) ชุดวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   

11216461 การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
DATABASE SYSTEM DESIGN 

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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แนะนำฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและ
สภาพแวดล้อม ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณ-ภาพ พจนานุกรมข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตี นอร์มัลไลซ์เซ
ชัน เอสคิว แนะนำการจัดการทรานแซคชันและการบริหารฐานข้อมูล ปฏิบัติการด้านการจำลองข้อมูลและ
ภาษาฐานข้อมูล แนะนำข้อมูลสนันสนุนการตัดสินใจสำหรับระดับบริหารและระบบคลังข้อมูล แนะนำระบบ
ฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ 

Introduction to the database and DBMS, file systems, database systems and 
environment, database management systems, types of databases, data models, relational 
database model, tables, keys, integrity rules, data dictionary, entity relationship model, 
normalization, SQL, Introduction to transaction management and database administration, data 
modeling and database language laboratory, introduction to decision support data for 
management level and data warehouse, introduction to NoSQL database 

 
11216462 เหมืองข้อมูล 

DATA MINING 

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

กระบวนการทำเหมืองข้อมูล การแบ่งกลุ ่มข้อมูล การจัดกลุ ่มข้อมูล การค้นหากฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล เครื่องมือต่างๆ ในการทำคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมการประมวลผลข้อมูลแบบฮาร์ดูปและแมบรีดิ ้ว การติดตั้งแมบรีดิ ้ว การเขียน
โปรแกรมแมบรีดิ้ว ระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับฮาร์ดูป เช่น โปรแกรมมาเอ้าท์ โปรแกรมพิก และโปรแกรมไฮฟ 

Data mining process, database segmentation, classification, association rule 
discovery, data warehousing and data mining tools, big data analytics lifecycle, Hadoop and 
MapReduce architecture, Hadoop Ecosystems, e.g., Mahout Program, Pig Program and Hive 
Program. 

 
11216463 สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์  

BIG DATA AND CLOUD ARCHITECTURE 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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วิชานี้แนะนำภาพรวมของการเรียนรู้ของเครื่องและการรู้จำรูปแบบเชิงสถิติ ประกอบด้วย
การเรียนรู้แบบมีผู้ดูแล (การเรียนรู้แบบทั่วไปและการเรียนรู้แบบจำแนก การเรียนรู้แบบสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์
กับตัวแปร เครือข่ายนิวรอล ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน) การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ดู แล (การจัดกลุ่ม การลดมิติ 
ระบบให้คำแนะนำ การเรียนรู้แบบเชิงลึก) ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีแรงเสริม และการควบคุมการ
ปรับตัว 

This course provides a broad introduction to machine learning and statistical 
pattern recognition. Topics include: supervised learning (generative/discriminative learning, 
parametric/non-parametric learning, neural networks, support vector machines), unsupervised 
learning (clustering, dimensionality reduction, recommender systems, deep learning), learning 
theory (bias/variable tradeoffs, VC theory, large margins), reinforcement learning and adaptive 
control 

 
11216464 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 

VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องค์ประกอบพื ้นฐานของความจริงเสมือน 
เครื่องมือสำหรับการสร้างความจริงเสมือน การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การผสานเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความจริงเสมือน 

Principles and concepts of virtual reality, basic elements of virtual reality, tool 
for creating virtual reality, designing a virtual environment, combining the technology of virtual 
reality, application of virtual reality. 

 
11216465 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  

HUMAN AND COMPUTER INTERACTION 
3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
                      หลักการทางจิตวิทยาของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ รูปแบบของการโต้ตอบ
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบ แนวคิดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์การสื ่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แบบจําลองการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ขีด
ความสามารถของมนุษย์และปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องแบบจําลองการรู ้จํา ความสามารถในการใช้งานของการ
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์การออกแบบและพัฒนาการปฏิสัมพันธ์รวมถึงการออกแบบยูเอ็กซ์
แนวโน้มของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

Psychological concept of the humans- computers interaction, approaches of 
human- computer interaction in terms of users and developers, Concepts of human-computer 
interaction, computer-mediated communication, models of human-computer interaction, 
human capabilities and factors, cognitive models, usability in human-computer interaction, 
interaction design and development including User Experience design, current trends of 
human-computer interaction. 

 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก   6 หน่วยกิต 
 

11216006 การเตรียมโครงงานรวบยอดความรู้ 
CAPSTONE PROJECT PREPARATION  

3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 11216003 การประยุกต์ทางหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
 PREREQUISITE : 11216003 ROBOTS AND INTELLIGENT ELECTRONICS   

                                    APPLICATION 
ฝึกการออกแบบหรือทำวิจัยแบบปลายเปิดที่มีการบูรณาการแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้การสร้างนวัตกรรม ระบุโอกาสในการพัฒนา นำเสนอแนวคิด ออกแบบและ

ดำเนินการหาตอบสนองโจทย์ปัญหาเชิงนวัตกรรม ประยุกต์เรื่องมาตรฐานและข้อจำกัดในความเป็นจริง 

Practice open-ended design and/or research that incorporates fundamental 
and advanced concepts in related field; learn to build innovation, identify the opportunities, 
propose ideas, design and implement innovative solutions; apply standards and realistic 
constraints 

 
11216007  โครงงานรวบยอดความรู้ 

 CAPSTONE PROJECT 
3(0-9-5) 

  วิชาบังคับก่อน : 11216006 การเตรียมโครงงานรวบยอดความรู้  
  PREREQUISITE : 11216006 APSTONE PROJECT EPARATION  

 การทำโครงงานปลายเปิดที่มีการบูรณาการแนวคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและนำนวัตกรรมไปดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้การประยุกต์เข้า
กับมาตรฐานและข้อจำกัดในความเป็นจริง นักศึกษาจากต่างสาขาวิชาสามารถทำโครงงานในขอบเขตที่ขยาย
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เพ่ิมข้ึน กลุ่มนักศึกษาตั้งแต่ 2 ถึง 4 คน มีการออกแบบและดำเนินการต้นแบบนวัตกรรมหรือการค้นคว้าวิจัย
ที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุข้อกำหนดที่ให้ มีการวัดผล การจำลองผล หรืออธิบายคุณลักษณะของแนวทาง
แก้ปัญหา จัดทำรายงาน มีการเตรียมและนำเสนอสาธิตต้นแบบหรือผลงานค้นคว้าวิจัย 

Open-ended projects that incorporate fundamental and advanced concepts 
in related field; analyze, design and implement innovative prototypes which require 
application of standards and realistic constraints; Students from alternative study programs 
can extend their work from the alternative study programs. Each team of 2  to 4  students; 
design and implement a prototype of the proposed solution. Measurements, simulations, 
and/or characterization of the proposed solution is performed so as to demonstrate that the 
design objectives and specifications have been met. Each team must prepare and deliver 
oral presentations and demonstrations of their design prototype. 

 
11216008 สหกิจศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  

CO-OPERATIVE EDUCATION IN ROBOTS AND 
INTELLIGENT ELECTRONICS ENGINEERING 

6(0-45-0) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามโครงการร่วมมือกัน
ระหว่างสภาอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของวิศวกรของหน่วยงานภายนอกเป็นระยะเวลา 
1 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมีการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวที่ทำงานเต็มเวลา ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร มีหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้แน่นอนโดยวิศวกรของหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เสมือน
อาจารย์ของนักศึกษา ณ หน่วยงานนั้น งานที่ได้รับมอบหมายจะต้องตรงตามสาขาของนักศึกษา โดยอาจเป็น
งานประจำที่ต้องการให้ช่วยหรือโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภายนอก และมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที ่ทำงาน รวมทั้งกำหนด
ระยะเวลาการเสนอรายงานและการประเมินผล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ามา
นิเทศงานในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน วิศวกรของหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินผลความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็น ผู้ประเมินรายงานวิชาการอีกครั้ง
หนึ่ง 

     Student requires working with non-university organization in abroad under the 
cooperation between the federation of Thai industries and university. The student will be 
put under supervision of senior engineer from the organization for one semester. The student 
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will work as full time staff and has certain job description, given by senior engineer who acts 
as supervisor. The student work must relate to academic topic of the student which gives 
benefit to the organization. There will be certain job schedule and report submission date. 
There are representative from university who will visit student during the training. Senior 
engineer and the university representative will evaluate the student report and performance 
of the end of the training.  
 
11216009 การฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEAS TRAINING 
6(0-45-0) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

     นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตาม
โครงการร่วมมือกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของวิศวกรของหน่วยงาน
ภายนอกเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมีการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวที่ทำงาน
เต็มเวลา ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร มีหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้แน่นอนโดยวิศวกรของหน่วยงาน
ซึ่งทำหน้าที่เสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ หน่วยงานนั้น งานที่ได้รับมอบหมายจะต้องตรงตามสาขาของ
นักศึกษา โดยอาจเป็นงานประจำที่ต้องการให้ช่วยหรือโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอก และมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน 
รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและการประเมินผล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเข้า
มานิเทศงานในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน วิศวกรของหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินผลความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็น ผู้ประเมินรายงานวิชาการอีกครั้ง
หนึ่ง 

        Student requires working with non-university organization in abroad under 
the cooperation between the federation of Thai industries and university. The student will 
be put under supervision of senior engineer from the organization for one semester. The 
student will work as full time staff and has certain job description, given by senior engineer 
who acts as supervisor. The student work must relate to academic topic of the student which 
gives benefit to the organization. There will be certain job schedule and report submission 
date. There are representative from university who will visit student during the training. Senior 
engineer and the university representative will evaluate the student report and performance 
of the end of the training. 
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ภาคผนวก จ 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
 

เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      เมื่อวันที่                                             . 
2. สภาสถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 
 ครั้งที ่          เมื่อวันที่                
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 เพ่ือตอบนองนโยบายการพัฒนาประเทศโดยใช้โมเดล “Thailand 4.0 
4.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของสภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

4.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถประกอบวิชาชีพทาง
วิศวกรรมได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.4 สร้างจุดเด่นในหลักสูตร กำหนดวิชาเลือกเฉพาะทางเป็นกลุ่มเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษาในการนำพ้ืนฐานความรู้ทางหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
5.1 ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็น วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 
5.2 ปรับเปลี่ยนจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม 144 หน่วยกิต เป็น 127 หน่วยกิต 
5.3 ปรับเปลี่ยนรายวิชา/เปลี่ยนรหัสวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ 
5.4 จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีความเป็นบูรณาการทั้งด้านการบริหารการเป็นผู้ประกอบการ มีการวางแผน

การตลาด การลงทุนในธุรกิจ และการประกอบการแบบใหม่ 
5.5 จัดหลักสูตรให้นักศึกษามีทิศทางการศึกษาแบบเฉพาะทางมากข้ึน มีรายวิชาทางเลือกแบบเฉพาะทาง

มากขึ้น และเน้นภาคปฏิบัติ และออกสู่สถานประกอบการในปีการศึกษาสุดท้าย 
 

โดยมีรายละเอียดดังในตารางเปรียบเทียบ 
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ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) เหตุผลการปรับปรุง 
หลักสูตร 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตร 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
เพ่ือความเหมาะสม 

   และทันสมัยของหลักสูตร 
 

จำนวนหน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) เหตุผลการปรับปรุง 
144 หน่วยกิต 127 หน่วยกิต เพ่ือความเหมาะสมในการ

บริหารจัดการหลักสูตร 
ตารางเปรียบเทียบการปรับลดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

 

รายวิชา หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) รายวิชาหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) เหตุผลการปรับปรุง 
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์ วิชาเฉพาะบงัคับแกนคณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์  
11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 11216101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 เนื้อหาสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการศึกษา

ด้านว ิศวกรรมจึงย ังคงเนื ้อหาความ
สมบูรณ์ไว้เช่นเดิม 

11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 11216102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
11446253 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 11216103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 11216104 ฟิสิกส์วิศวกรรม ปรับรายวิชาลดลงเพื่อให้สามารถเน้นการ

ปฏิบัติเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น 11456152 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 สอนรวมกับร่ามกับวิชาฟิสิกสว์ิศวกรรม 
11456155 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 ไม่มี 
11456156 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 ไม่มี 

11466151 เคมีทั่วไป 11216105  เคมีวัสดุ 
ปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ
รายวิชาเฉพาะทางที่จะศึกษาต่อไปได้ 

11466152 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ไม่มี 
ตัดภาคปฏิบัติออกให้ทดลองปฏิบิติใน
รายวิชาเฉพาะทางเลือกตามต้องการของ
นักศึกษา 

วิชาพื้นฐาน และบังคับทางวิศวกรรม วิชาบงัคับทางวิศวกรรม  
11106152 กลศาสตร์วิศวกรรม ไม่มี นำเนื้อหาไปรวมไว้ในรายวิชาฟิสิกส์

วิศวกรรม และเคมีวัสดุ 11106153 วัสดุวิศวกรรม ไม่มี 
11106151 เขียนแบบวิศวกรรม 11216201   โลกวิทยาการหุ่นยนต์ และการออกแบบ

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
มุ่งเน้นการออกแบบโดยใช้คอมพวิเตอร์
ช่วยในการออกแบบชิ้นส่วนหุ่นยนต ์

11116222 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 1 
11216202   การวิเคราะห์วงจรไฟฟา้สำหรับหุ่นยนต ์

จัดรายวิชาด้านการวิเคราะหว์งจรพื้นฐาน 
11116223 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า 2 

11116221 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรบัวิศวกร 112162053  วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต ์
จัดเนื้อหาเรียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และวงจร 

เนื้อหาส่วนหนึ่งอยู่ในวิชาเซนเซอร์และ 
ทรานสดิวส์เซอร์กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

11216204   อุปกรณ์ตรวจจับ และขับเคลื่อนสำหรับ
หุ่นยนต ์

จัดเนื้อหาใหม่ เพิ่มเติมเนื้อหารายวิชา 

11116310 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 
 
11116156 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

11216205  โปรแกรมและระบบสมองกลฝังตัว 
นักเรียนได้เรียนพื้นฐานด้านโปรแกรม
ภาษาตา่งๆ มาแลว้จึ งตัดเนื้อหาบางส่วน
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11116235 ไมโครโพรเซสเซอร์และการประยุกต ์
ออก และเรียนร่วมกับวิชาไมโคร
โพรเซสเซอร์และการประยุกต ์เป็น
ส่วนของระบบสมองกลฝังตัว 

11116232 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจร
ตรรก เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับแกน
วิศวกรรม 

11216206  วงจรดิจิตอลสำหรับหุ่นยนต ์
เปลี่ยนชื่อรายวิชาให้เหมาะสมกับ
หลักสูตร 

11116315 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 11216207  อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับหุ่นยนต์ คงรายวิชาไว ้
11116423 ระบบควบคุม 11216208   วิศวกรรมการควบคุมสําหรับวิทยาการ

หุ่นยนต ์
เพิ่มเติมเนื้อหา และเปลี่ยนชือ่รายวิชาให้
เหมาะสมกับหลกัสูตร 

11116479 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 11216209  ชุดควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้ 

เพิ่มเติมรายวิชา เพื่อสร้างคุณลักษณะ
เด่นและเฉพาะทางของหลักสูตร ไม่ม ี

11216210  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับ
วิศวกรรมหุ่นยนต ์

11216211   การออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 

11216212 การสื่อสารไร้สาย 

11116312 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

11116313 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
11116311 หลักการสื่อสาร 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา  
11106155 การทดลองทางวิศวกรรม 
11116241 การทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 11216001   ปฏิบัตกิารวิศวกรรมหุ่นยนต ์และ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 
ปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ
ทิศทางหลักสูตร 

11116242 การทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 11216002   ปฏิบัตกิารวิศวกรรมหุ่นยนต ์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 

ปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ
ทิศทางหลักสูตร 

11116345 การประยกุต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
11216003   การประยุกต์ทางหุ่นยนต์และ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

รวมเป็นหนึ่งรายวิชา และมุ่งเน้นให้
นักศึกษาจัดทำโครงงานย่อยในรายวิชา
เลือกเฉพาะทางที่นักศึกษาเลือก 

11116346 การประยกุต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 

11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 11216004 การเตรียมความพร้อมสู่อาชพี คงรายวิชาไว ้
11116343 การทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 

ไม่มี 
ใช้การเรียนการสอนร่วมกับภาคทฤษฎี
ตามวิชาเลือกเฉพาะทางที่นักศึกษาเลือก 11116344 การทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 

11116395 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดรู้อน 11216005   การฝึกงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

คงรายวิชาไว้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึก
ภาคปฏิบัต ิ

วิชาบงัคับบูรณาการ วิชาบงัคับบูรณาการ  

ไม่มี 
 

11216301 จริยธรรมกับวิศวกร มุ่งสร้างวิศวกรที่ดีในสังคม 

11216302 ศาสตร์พระราชา 
สืบทอดศาสตร์พระราชาเพื่อให้สังคม
สุขสงบ 

11216303 การประกอบธุรกจิแบบใหม ่ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจการเป็น
ผู้ประกอบการได้ เข้าใจการลงทุน และ
การวางแผนการตลาดหลังจากสำเร็จ
การศึกษา 

11216304 การลงทุนในธุรกิจ 

11216305 การวางแผนการตลาด 
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วิชาเลือกเฉพาะสาขา วิชาเลือกเฉพาะทาง  
หลักสูตรนี้แบ่งการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ อิเล็กทรอนกิส์ และอิเล็กทรอนิกสส์ื่อสาร  

หลักสูตรใหม่มุ่งเน้นชุดวิชาทางเลือกแบบเฉพาะทาง
เพื่อให้นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษาแบบมุ่งเป้าหมาย
ตามความต้องการโดยแบ่งเป็น 6 ชุดวิชาการเรียนรู ้

จัดรูปแบบหมวดวิชาเลือกสาขาใหม่เป็น
การเลือกเป็นชุดวิชา โดยเลือกเรียนอย่าง
น้อย 1 ชุดวิชา จำนวน 15 หนว่ยกิต  

-กลุ่มวิชาบังคบัเลือกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1. ชุดวชิาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
เพื่ออุตสาหกรรม 

 

11116231 ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ 11216411 การโปรแกรมระบบอัตโนมัต ิ เพิ่มเติมรายวิชา เพื่อสร้างคุณลักษณะ
เด่นและเฉพาะทางของหลักสูตร 
(ชุดการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้นักศึกษา
สามารถทำงานในอุตสาหกรรม และระบบ
การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ) 

11116238 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ 11216412 การปรับปรุงการผลิต 
11116314 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 11216413 การประมวลผลภาพดิจิทัล และแมชชีนวิชั่นส์ 
11116315 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 11216414 ระบบและกรรมวธิีการผลิตอัตโนมัติ 
11116319 วงจรรวมดิจิตอล 11216415 ไฮโดรลิกส์ และนิวแมติกส ์
11116320 วงจรรวมอนาล็อก 2. ชุดวชิาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ชีวการแพทย ์
 

11116479 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
-กลุ่มวิชาบังคับเลือกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 11216421 ระบบไฟฟ้าในร่างกาย เพิ่มเติมรายวิชา เพื่อสร้างคุณลักษณะ

เด่นและเฉพาะทางของหลักสูตร  
(ชุดการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่
สนใจด้านการออกแบบหุ่นยนต ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์) 

11116236 สัญญาณและระบบ 11216422 เครื่องมือวัดทางชีวการแพทย ์
11116316 วิศวกรรมไมโครเวฟ 11216423 การออกแบบอปุกรณ์ทางชีวการแพทย์ 
11116317 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 11216424 วิศวกรรมโรงพยาบาล 
11116472 วิศวกรรมสายอากาศ 11216425 ภาพทางการแพทย ์
11116474 โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง 3.ชุดวชิาหุ่นยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ 

ด้านยานยนต ์
 

11116477 การสื่อสารทางแสง 
11116484 การสื่อสารดิจิตอล 11216431  ระบบไฟฟ้ารถยนต ์ เพิ่มเติมรายวิชา เพื่อสร้างคุณลักษณะ

เด่นและเฉพาะทางของหลักสูตร  
(ชุดการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่
สนใจด้านการออกแบบหุ่นยนต ์และการ
ใช้อิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะในยานยนต์
สมัยใหม่) 

-กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 11216432  สมองกลฝังตัวในรถยนต์ 
11116237 ระเบียบวิธกีารคำนวณ 11216433  ระบบสื่อสารยานยนตอ์ัจฉรยิะ 
11116460 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 11216434  ระบบอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉรยิะในยานยนต์

สมัยใหม่ 11116461 ทฤษฏีโครงข่ายไฟฟา้แบบแอคทีฟ 
11116462 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย ์ 11216435 ระบบคอมพิวเตอร์ในรถยนต ์
11116464 เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ 

4. ชุดวชิาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
การจัดการพลังงาน 

 
11116465 การจำลองวงจรเชิงเลขและวงจร
ตรรก 
11116466 การประมวลผลภาพเชิงเลข 11216441 โซลาร์เซลล์ เพิ่มเติมรายวิชา เพื่อสร้างคุณลักษณะ

เด่นและเฉพาะทางของหลักสูตร  
(ชุดการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่
สนใจด้านการนำอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ
ไปใช้ในการจัดการพลังงานไฟฟ้า) 

11116468 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ 11216442 การบริหารจัดการพลังงาน 
11116469 หัวข้อคัดสรรทางคอมพิวเตอร์ 11216443 ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร 
11116470 หัวข้อคัดสรรทางการสื่อสาร 11216444 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์พลังงาน 
11116473 การประมวลผลสัญญาณดิจติอล 11216445 เครื่องมือวัด และวิเคราะห์พลังงาน 
11116478 การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์และการ
ประยุกต์ 

5. ชุดวชิาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
เพื่อเกษตรอัจฉริยะ 

 

11116480 ระบบการบรรจุหีบห่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 

11116481 เซลล์แสงอาทิตย์ 11216451 เทคโนโลยีเกษตร- วิศวกรรม เพิ่มเติมรายวิชา เพื่อสร้างคุณลักษณะ
เด่นและเฉพาะทางของหลักสูตร  
(ชุดการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่
สนใจด้านการนำอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ

11116482 เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนใน
วงจรอิเล็กทรอนิกส ์

11216452 ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟาร์ม
อัจฉริยะ 

11116483 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 11216453 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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11116485 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 11216454 การออกแบบและการจัดการฟาร์ม ไปใช้ในการควบคุมพัฒนาด้านเกษตร 
เป็นเกษตรสมัยใหม่) 11116486 ระบบฝังตัว 11216455 เกษตรแม่นยำ 

11116487 เครือข่ายเซนเซอร์และแอดฮอคไร้
สาย 

6. ชุดวชิาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
11216461 การออกแบบฐานขอ้มูล เพิ่มเติมรายวิชา เพื่อสร้างคุณลักษณะ

เด่นและเฉพาะทางของหลักสูตร  
(ชุดการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่
สนใจด้านการนำอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ
ไปใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อความทันสมัยของงานต่างๆ  เช่น
ระบบความปลอดภัย ระบบจัดการขอ้มูล
เป็นต้น) 

11216462 ข้อมูลขนาดใหญ่ และเหมืองข้อมูล 
11216463 การเรียนรู้ของเครื่อง 
11216464 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 

11216465 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  
11116491 โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ 1 11216006  การเตรียมโครงงานรวบยอดความรู้ คงรายวิชาเหล่านี้ไว ้และมุ่งเน้นให้

นักศึกษาจัดทำโครงงานในรายวิชาเลือก
เฉพาะทางที่นักศึกษาเลือก หรือ สหกิจ
ศึกษา หรือการปฏิบัติการฝึกงาน
ต่างประเทศ ตามความสนใจของนักศึกษา 

11116492 โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ 2 11216007  โครงงานรวบยอดความรู ้
11116493 สหกิจศึกษาทางอิเล็กทรอนกิส์ 11216008   สหกิจศึกษาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
11116494 การฝึกงานต่างประเทศ 11216009 การปฏิบัตกิารฝึกงานต่างประเทศ 

 
หมายเหตุ 1 ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาบังคับเลือกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ กลุ่ม
วิชาบังคับเลือกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร แล้วจัดกลุ่มรายวิชาเป็นชุดวิชา 

 
หมายเหตุ 2  

1. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. เมื่อเข้าศึกษาสามารถนำรายวิชาที่เรียนในระดับ ปวส. 
มาเทียบโอนวิชาเรียนในหลักสูตรเพ่ิมเติมได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1.1 วิชาที่นำมาขอเทียบโอนต้องได้ผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป (หรือระดับ 2.00 ขึ้นไป)  
1.2 คำอธิบายรายวิชาของวิชาที่ขอเทียบโอนต้องสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรไม่

ต่ำกว่า 75% 
2. การรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ามาศึกษามีหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับประกาศของสถาบันฯ 2 

ฉบับ ดังนี้ 
   2.1 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี 
     2.2 ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเรื่องการรับบุคคลทั่วไป

เข้าศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และสะสมหน่วยกิต พ.ศ. 2561 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

229                  มคอ. 2 
 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

6.1 โครงสร้างกลุ่มวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 - กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต 
 - กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม 
 - กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคดิ 
 - กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
เลือกเรยีนอีก 1 วิชาจาก 5 กลุ่มวิชาข้างบน 

30 หน่วย
กิต 

6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 - กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต 
 - กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม 
 - กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคดิ 
 - กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ 
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
เลือกเรยีนอีก 1 วิชาจาก 5 กลุ่มวิชาข้างบน 

30 หน่วย
กิต 

6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
6.2 โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 

หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
เดิม 

โครงสร้างใหม่ 
หลักสูตร

ปกต ิ
เทียบโอน

ได้ 
หลักสูตร 
เทียบโอน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต 
กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม 
กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 
กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการ
จัดการ 
กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 
บังคับเลือกจาก 5 กลุ่ม 

ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต 

 

30 
 

30 
6 
3 
3 
3 
12 
3 

19 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

11 
2 
- 
- 
- 
9 
- 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
84 หน่วยกิต 

 

108 
21 
24 
48 
- 

91 
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หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
เดิม 

โครงสร้างใหม่ 
หลักสูตร

ปกต ิ
เทียบโอน

ได้ 
หลักสูตร 
เทียบโอน 

กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการ 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
ชุดวิชาเลือกเฉพาะทาง 
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก 

9 
- 
6 

- 
15 
6 

0 
0 
6 

- 
15 
6 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
ไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 

6 6 6 - 

รวม 
ไม่น้อยกว่า 

120 หน่วยกิต 
144 127 25 102 
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รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งท่ี 8 (EENET-2016),  25-27 พฤษภาคม 2559. 
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4. อาจารย์พิมล  ผลพฤกษา 
[1]  เกษมสุข เสพศิริสุข สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ อิทธิพล พจนสัจ พิศากร สิทธิวัจน์ และพิมล ผล
พฤกษา, “การตรวจจับปลาบรรจุล้นกระป๋องบนสายพานลำเลียงด้วยการประมวลผลภาพ”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2, 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560. 
[2] ณัฐกิตติ์ แก้วเกื้อ, ธนันธร รอดภัย, ธีรพล นวลละออง, พิมล ผลพฤกษา และเกษมสุข เสพศิริสุข, 
“เครื่องต้นแบบสำหรับตรวจสอบความสมบูรณ์วันที่พิมพ์บนอาหารกระป๋องโดยใช้กล้องเว็บแคม”, 
การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 1, หน้า 1-9, 19-21 พฤษภาคม 2559. 

 
5. อาจารย์สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ 

[1]  พิศากร สิทธิวัจน์ สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ เกษมสุข เสพศิรสิุข ธีรวัฒน์ คงศีลา และศรายุทธ 
เหล็กดี, “รถเข็นอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2, 31 พฤษภาคม – 2 
มิถุนายน 2560. 
[2] เกษมสุข เสพศิริสุข สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ อิทธิพล พจนสัจ พิศากร สิทธิวัจน์ และพิมล ผล
พฤกษา, “การตรวจจับปลาบรรจุล้นกระป๋องบนสายพานลำเลียงด้วยการประมวลผลภาพ”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2, 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560. 
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อาจารย์ประจำหลักสูตร 

1. อาจารย์อรรถศาสตร์  นาคเทวัญ 
 [1]  อรรถศาสตร์ นาคเทวัญ และสิทธิพร ทองภูเบศร์, “อุปกรณตรวจวัดสภาพแวดลอมสํารับฟาร
มอัจฉริยะ”,การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2, 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560. 

 
2. ผศ.อิทธิพล  พจนสัจ 

[1]  อิทธิพล  พจนสัจ และจิราพร  พจนสัจ  2560.  การตรวจวัด DRC น้ำยางสดกับสารรักษาสภาพ 
NH3(0.3%) , TMTD:ZnO + NH3 และ ZnO + NH3 โดยวิธีวัดค่าการส่งผ่านทางแสง,  หน้า 307-
311. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 7-9 กันยายน 2560. 
 [2]  เกษมสุข เสพศิริสุข สักกะพันธ์ คล้ายดอกจันทร์ อิทธิพล พจนสัจ พิศากร สิทธิวัจน์ และพิมล 
ผลพฤกษา, “การตรวจจับปลาบรรจุล้นกระป๋องบนสายพานลำเลียงด้วยการประมวลผลภาพ”, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2, 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560. 
[3] อิทธิพล พจนสัจ, จิราพร พจนสัจ และ พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ, “เครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัด
ปริมาณเนื่อยางแห้ง (DRC) โดยวิธีวัดค่าความหนืด”, The 14th TSAE National Conference and 
the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.621-622. 
[4]  อิทธิพล พจนสัจ, จิราพร พจนสัจ และ กิตติพล ชิตสกุล, “การสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัด
ความชื้นของลำไยอบแห้งแบบมีเปลือก”, The 14th TSAE National Conference and the 6th 
TSAE International Conference : TSAE 2013. p.436-437 
 [5]  อิทธิพล  พจนสัจ , จิราพร  พจนสัจ และพลศาสตร์ เลิศประเสริฐ. 2556.  เครื่องต้นแบบเพ่ือ
ตรวจวัดปริมาณเนื ้อยางแห้ง(DRC) โดยวิธีวัดค่าความหนืด, หน้า 605-608. การประชุมวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1-4 เมษายน 2556. 
[6] อิทธิพล  พจนสัจ , จิราพร  พจนสัจ และกิติพล ชิตสกุล.  2556.  การสร้างเครื่องต้นแบบเพ่ือ
ตรวจวัดความชื้นของลำไยอบแห้งแบบมีเปลือก, หน้า 429-430. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรม
เกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1-4 เมษายน 2556. 
 

3. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ศิลา  ศิริมาสกุล 
[1] ศิลา ศิริมาสกุล, ยุวดี สุนทรศารทูล และ อภินันท์ ธนชยานนท์, “การออกแบบและการทำให้
เกิดผลของวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอลแบบลอการิทึมและปฏิลอการิทึม”. การประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40. วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560. โรงแรมเดอะ ซายน์. 
 
 



  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชมุพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวดัชุมพร 

241                  มคอ. 2 
 

4.  ผศ.ดร.รัฐพงษ์  สุวลักษณ์  
       International Conferences 
       [1] R. Suwalak, K. Lertsakwimarn, C. Phongcharoenpanich, P. Akkaraekthalin and D. 

Torrungrueng, “Recent Advances in RFID Sensors for Construction Material Monitoring 
Applications,” In Proc. International Symposium on Antennas and Propagation 
(ISAP2018), Korea, Oct. 2018. 

        [2] R. Suwalak and C. Phongcharoenpanich, “Nondestructive Determination of 
Coconut Oil using Microwave Dielectric Constant Sensing,” In Proc. VI International 
Conference Postharvest Unlimited, 2017. 

        [3] R. Suwalak, K. Lertsakwimarn, C. Phongcharoenpanich and D. Torrungrueng, “Dual-
band chipless RFID sensor for a material quality monitoring application,” In Proc. 
International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2017), Okinawa, Jan. 
2017. 

        [4] R. Suwalak and C. Phongcharoenpanich, “Impedance effect of elliptical curved 
surface on RFID tag performances,” In Proc. International Symposium on Antennas 
and Propagation (ISAP2017), Dec. 2017. 

        [5] K. Phaebua, T. Lertwiriyaprapa, R. Suwalak, C. Phongcharoenpanicha, “Radiation 
Analysis of Antenna Located on Mobile Phone Cylindrical Tower by Using UTD 
Method,” in Proc. 2 0 1 6  International Symposium on Antennas and Propagation 
(ISAP2016), pp. 1004-1005, Oct. 2016. 

        [6] R. Suwalak, K. Lertsakwimarn, C. Phongcharoenpanic and D. Torrungrueng, “Dual-
band Chipless RFID Sensor for A Material Quality Monitoring Application,” in Proc. 
2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2016), pp. 1004-
1005, Oct. 2016. 

        [7] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanic and D. Torrungrueng, “Chipped and chipless 
RFID sensors for quality monitoring of light weight concrete using the radar equation,” 
in Proc. 2 0 1 6  International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2016 ) , July 
2016. 

        [8] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich, D. Torrungrueng and P. Akkaraekthalin, 
“Dielectric material determination using the radar equation in RFID sensor 
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applications,” in Proc. 2015 International Conference on Antenna Measurements & 
Applications (CAMA2015), Dec. 2015. 

        [9] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich, D. Torrungrueng and P. Akkaraekthalin, “A 
radar-cross section of a passive tag on dielectric material in an RFID sensor 
application,” in Proc. 2015 International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 
(ECTI-CON2015), June 2015. 

        [10] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich and D. Torrungrueng “Characteristics of 
specifically designed tags placed on a dielectric material,” in Proc. 2014 International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications 
and Information Technology (ECTI-CON2014), May 2014. 

        [11] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich and D. Torrungrueng, “Characteristics of an 
RFID sensor for a different number of reinforced metal bars in lossy light weight 
concrete,” in Proc. The 2014 Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2014), 
Oct. 2014. 

        [12] R. Suwalak, C. Phongcharoenpanich and D. Torrungrueng, “Detection of 
reinforced metal in light weight concrete structures using an RFID sensor system,” in 
Proc. 2014 International Conference on Antenna Measurements & Applications 
(CAMA2014), Nov. 2014. 

        National Conferences 
        [1] นรุตม์ มุกดาหาร , นิชดา เบ้าวรรณ และ รัฐพงษ์ สุวลักษณ์, “เครื่องจำหน่ายไอศกรีมซอฟท์

เสิร์ฟ,” การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 (3rd IAMBEST 2018), ชุมพร, 24-25   
2561. 

        [2] ภราดร หมื่นนุสิทธิ์, อโนชา เหล่าเคน และ รัฐพงษ์ สุวลักษณ์, “เครื่องเพาะปลูกและจัดการพืช
แนวตั้งในอาคารแบบอัตโนมัติ,” การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 (3rd IAMBEST 
2018), ชุมพร, 24-25 พฤษภาคม 2561. 

 [3] พรประสิทธิ์ เกิดรัตนศักดิ์, อนุชา ทรัพย์ภูตี และ รัฐพงษ์ สุวลักษณ ์, “เครื่องยิงและเก็บลูก
เทนนิสแบบไร้สาย,” การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั ้งที ่ 3 (3rd IAMBEST 2018), 
ชุมพร, 24-25 พฤษภาคม 2561. 
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        5. ผศ.ดร.จักรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 
        [1] S. Duangsuwan, C. Teekapakvisit, and S. Promwong “On the Uplink Blind 

Equalization in a Massive MU-MIMO Systems to Avoid Pilot Contamination,” Proc. In 
International Symposium on Multimedia and Communication Technology, pp.117-
120, Ayutthaya, Thailand, 2017. 

         [2] S. Duangsuwan, C. Teekapakvisit, and S. Promwong “Performance of Uplink 
Channel Estimation in Massive MU-MIMO System,” Proc. In International Symposium 
on Multimedia and Communication Technology, pp.121-124, Ayutthaya, Thailand, 
2017. 

 
        6. อ.ดร.ศรัญ ดวงสุวรรณ 

     International Journal 
     [1] S. Duangsuwan and C. Teekapakvisit, “High performance detection using three 

different weight blind algorithms in ZF receivers or uplink multi-user massive MIMO 
in 5G wireless communications,” Journal of Communications, vol. 13, no. 9, pp. 1-6, 
Sep. 2018. (Indexed by SCOPUS) 

      [2] P. Keawbunsong, S. Duangsuwan, P. Supunakoon, and S. Promwong, “Quantitative 
measurement of path loss adaptation using least squares method in an urban DVB-
T2 system,” International Journal of Antennas and Propagations, vol. 2018, pp. 1-9, 
May 2018. (Indexed by ISI)   

      [3] S. Duangsuwan and S. Promwong, “Three different blind algorithms and 
optimization in massive MIMO systems,” IEICE Transactions on Fundamentals, vol. 
E99-A, No.12, Dec. 2016. (Indexed by ISI) 

      [4] S. Duangsuwan and S. Promwong, “ISI cancellation using blind equalizer based 
on DBC model for MIMO-RFID reader reception,” Radioengineering, vol. 24, No. 1, Apr. 
2015. (Indexed by ISI) 

      [5] S. Duangsuwan and S. Promwong, “Performance weighted of CMA algorithm 
based on MIMO channel measurement for 2.45 GHz wireless RFID system,” Applied 
Mechanics and Materials Journal, vol. 781, No. 20, Apr. 2015. (Indexed by SCOPUS) 
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      [6] S. Duangsuwan and S. Promwong, “Indoor multipath interference cancellation 
using MMSE-CMA estimator with 2.45 GHz of MIMO channel measurement,” Applied 
Mechanics and Materials Journal, vol. 781, No. 89, Apr. 2015. (Indexed by SCOPUS) 

      International Conference 
      [1] C. Teekapakvisit and S. Duangsuwan, “Performance comparison of OFDM-QAM 

and FBMC-QAM filtered in multi-user massive MIMO channel characterization,” Proc. 
In “21th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications 
(WPMC), pp. 1-4, Chiang Rai, Thailand, 2018.  

         [2] S. Duangsuwan, A. Takarn, and P. Jamjareegulgarn, “A development on air 
pollution detection sensors based on NB-IoT network for smart cities,” Proc. In “18th 
International Symposium on Communication and Information Technologies (ISCIT), 
pp. 313-317, Bangkok, Thailand, 2018.  

      [3] S. Duangsuwan, A. Takarn, R. Nujankaew, and P. Jamjareegulgarn, “A study of air 
pollution smart sensors LPWAN via NB-IoT for Thailand smart cities 4.0,” Proc. In “10th 
International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), pp. 1-4, Chiang 
Mai, Thailand, 2018.  

      [4] S. Duangsuwan, C. Teekapakvisit, and S. Promwong “On the Uplink Blind 
Equalization in a Massive MU-MIMO Systems to Avoid Pilot Contamination,” Proc. In 
Int. Sym. on Multimedia and Commu. Tech., pp.117-120, Ayutthaya, Thailand, 2017.  

      [5] S. Duangsuwan, C. Teekapakvisit, and S. Promwong “Performance of Uplink 
Channel Estimation in Massive MU-MIMO System,” Proc. In Int. Sym. on Multimedia 
and Commu. Tech., pp.121-124, Ayutthaya, Thailand, 2017. 

      [6] S. Duangsuwan, P. Jamjareegulgarn “Detection of data symbol in a massive MIMO 
system for 5G wireless communication,” Proc. In 5th International Electrical 
Engineering Congress (iEECON), pp. 1-4, Patthaya, Thailand, 2017. (Indexed by 
SCOPUS) 

 
        7. อ.ดร.รัตติกร สมบัติแก้ว 

      [1] รัตติกร สมบัติแก้ว ดิษฐพร ตุงโสธานนท์ และณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์. (2560). “เครื่องคัดแยก
เม็ดกรวดออกจากเมล็ดกาแฟคั่วสายพันธุ์โรบัสต้า”. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 
(พิเศษ) กันยายน - ธันวาคม 2560. 
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      [2] Rattikorn Sombutkaew, Orachat Chitsobhuk, Duangkamon Prapruttam, 
Thumanoon Ruangchaijatuporn, "Adaptive Quantization via Fuzzy Classified Priority 
Mapping for Liver Ultrasound Compression", International Journal of Innovative 
Computing, Information and Control ISSN 1349-4198, Volume 7, Number 1, April 2016, 
pp. 635-649. 

       [3] Rattikorn Sombutkaew, Orachat Chitsobhuk, Duangkamon Prapruttam, 
Thumanoon Ruangchaijatuporn, "Fuzzy Inference System for Liver Ultrasound Image 
Classification", The 30th International Technical Conference on Circuits /Systems, 
Computers and Communications (ITC-CSCC 2015), pp. 329-332, June 2015, Grand 
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