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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  
 5.2 ภาษาที่ใช 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
5.3. การรับเขาศึกษา  

 รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาต ิที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.5. การใหปริญญาแกผูสําเรจ็การศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง  กําหนดเปดสอนเดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2555 

     ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2554 
      เมื่อวันท่ี 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 
      ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมคร้ังท่ี 10/2554 
       เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 รับรองหลักสูตรโดย......................................................... .......................(หมายถึงสภาวิชาชีพ) 
       เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
ในปการศึกษา 2557 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
(1) วิศวกรระบบวัดคุม 
(2) วิศวกรระบบควบคุม 
(3) วิศวกรโรงงาน 
(4) วิศวกรโครงการ 
(5) วิศวกรท่ีปรึกษา 
(6) วิศวกรออกแบบ 
(7) ผูรับเหมางานระบบ 
(8) ประกอบธุรกิจสวนตัว 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม สงผลกระทบตอการศึกษาและการผลิต
บัณฑิตที่ความรูและความเชี่ยวชาญที่สนองความตองการของสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีเปนปจจัยที่สําคัญ
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาของอุตสาหกรรม และเพื่อให
หลักสูตรมีศักภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี รองรับการแขงขันทั้งในประเทศ
ไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมการวัดคุม จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฎิบัติงานได
ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความ
เขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม โดยตองปฎิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเปนไป
ตามนโยบายและวิสัยทัศนของสถาบันดานมุงสู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิต
ที่ดีและเกง 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
การพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม มุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดีและเกง  เนนให
มีการพัฒนาบุคลากรใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพรอมทั้งความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาแขนงที่
เกี่ยวของและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันดานการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ หลักสูตรยังเนน การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพดาน
วิชาการชั้นสูงใหเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล คํานึงถึงการถายทอดความรู และเทคโนโลยี
หลายรูปแบบที่เปดกวาง สูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  (เชน รายวิชาท่ีเปดสอน
เพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ สาขาวิชาอื่น)  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3  การบริหารจัดการ  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชา/คณะอ่ืนที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียน และสอบ 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุมมีความมุงม่ันผลิตบัญฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะทางปญญาและการ
ปฎิบัติดานการวัดและควบคุม ที่สามารถตอบสนองกับความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนี้ยังมุงเนนใหบัณฑิตเปนนักวิชาการ นักปฎิบัติ และวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม มีความเปนผูนํา สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับอื่นไดอยางมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย สุจริตตอวิชาชีพของตนเอง และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
คนควาวิจัยและพัฒนาตนเอง อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศสืบไป 

1.2 ความสําคัญ 
เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา รายไดหลักของประเทศมาจากการทองเที่ยวและการสง
สินคาออกไปตางประเทศ ซ่ึงการสงสินคาออกไปตางประเทศมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป สินคาสงออกเหลาน้ีได
จากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่ตั้งอยูในประเทศ อยางไรก็ดี การผลิตสินคาใหไดคุณภาพตรงตามความ
ตองการขางตน ตองอาศัยองคประกอบพ้ืนฐาน 4 อยาง คือ (1) คน (Man) (2) เครื่องจักร/เครื่องมือ/
กระบวนการผลิต (Machine/Process) (3) วิธีการ/ขั้นตอนการผลิต (Method/Procedure) และ (4) วัตถุดิบ 
(Material) โดยที่เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือ/กระบวนการผลิตนับเปนองคประกอบที่สําคัญอันหน่ึงที่จะทําใหสินคา
ที่ผลิตมีคุณภาพและเปนไปตามขอบงช้ีรายละเอียด อยางไรก็ตาม การที่จะใหเคร่ืองจักร/เครื่องมือ/
กระบวนการผลิต ทํางานไดดีและถูกตอง ก็ตองอาศัยการวัดที่ถูกตองแมนยํา การควบคุมที่เหมาะสม มีการ
สอบเทียบเคร่ืองมือตามรอบระยะเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ และมีความปลอดภัยในการทํางานเปนตน 
ดวยเหตุน้ีหลักวิศวกรรมการวัดคุมจึงมุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนวิศวกรที่มีความรู ความสามารถทางดานการ
วัดและควบคุม เครื่องมือ เคร่ืองจักรและกระบวนการผลิต สามารถปฎิบัติงานไดในโรงงานอุตสาหกรรม 
ตอบสนองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังเปนนักวิชาการและ
นักปฎิบัติ ที่ศึกษาคนควา วิจัยในศาสตรดานการวัดและควบคุม ซ่ึงจะยังประโยชนและสนับและสนุนการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศตอไป 

1.3 วัตถุประสงค 
1.3.1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชํานาญ และสามารถปฎิบัติงาน ใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของหนวยงานภาครฐัและเอกชน 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูพ้ืนฐานดานการวัดและควบคุมที่เพียงพอ และสามารถตอยอดองค

ความรูสมัยใหม สอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชในภาคเอกชน 
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1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนนักวิชาการ นักปฎิบัติ และวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย สุจริตตอ
วิชาชีพ มีความเปนผูนําสามารถทาํงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการทางวิชาการ
ดานการวัดและควบคุมแกสังคมได 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถเปดรับการเรียนรูในศาสตรสมัยใหมไดดวยตนเอง โดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความสามารถดานการคนควาวิจยั สามารถศึกษาในขั้นสูงตอไปได 
อันจะเปนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหมีความทัดเทียมกับอารยะประเทศตอไป 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการ
วัดคุมใหมีมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา สาขายอย
ระบบวัดคุม ไมตํ่ากวาที่ สกอ. 
กําหนด 

- แกไขรายวิชาในหลักสูตร และ
เน้ือหาวิชาใหสอดคลองกับองค
ความรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา สาขายอย
ระบบวัดคุม ไมตํ่ากวาที่ สกอ. 
กําหนด 
- ตดิตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการ
วัดคุมใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากําลัง 
(ระบบควบคมุและการวัด) ตามที่
สภาวิศกรกําหนด 

- แกไขเพ่ิมเติมรายวิชาและเนื้อหา
ทั้งที่เปนหมวดวิชาพ้ืนฐานดาน
วิศวกรรมและหมวดวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรมใหสอดคลองกับ
มาตราฐานวิชาชีพตามท่ีสภาวิศกร
กําหนด 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดาน
การวัดและระบบควบคุม 

- ติดตามความตองการของผูใช
บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน  
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีดานการวัดและระบบ
ควบคุมที่มีใชงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 

- รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจ
ของการใชบัณฑิต ทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางานอยูในระดับ
ดี 
- รายงานบัณฑิตที่พ่ึงประสงคจาก
สถานประกอบการ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการทางวิชาการใหมี
ความรูทันสมัยสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดาน
การวัดและระบบควบคุม 

- สนับสนุนสงเสริมบุคลากรให
ไดรับการเพิ่มพูนความรูทั้งจาก
การฝกอบรม และการทาํงานวิจัย
ที่สอดคลองกับเทคโนโลยีดาน
การวัดและระบบควบคุม 
- สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

- จาํนวนผูเขารับการฝกอบรม 
- จาํนวนรายงานผลการวิจัย 
- จาํนวนของผูเขาศึกษาตอและ/หรือ
สําเร็จการศึกษา 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลา โดยสัดสวนเทียบเคียงไดกับ
ภาคการศึกษาปกติ 
 ขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 มีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค  
 ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 นอกวัน – เวลาราชการ  เสาร และอาทติย 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ 
ภาคฤดูรอน  เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแหง
อื่น ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผานการ
คัดเลือก (รับตรง) ตามขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
2.3.1 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ 
2.3.2 ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ 
2.3.3 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
2.3.4 นักศึกษาไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลือกได 
2.3.5 นักศึกษาใหมบางคนที่ไมไดพักอาศัยอยูกับผูปกครองและไมมีใครใหคําปรึกษาในปญหาตางๆ 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ้ืนฐานกอนการเรียน 
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการแบง

เวลา 
2.4.3 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนักศึกษา และให

เนนย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปญหาตามขางตนเปนกรณีพิเศษ 
2.4.4  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ไดแก  วันแรก

พบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากอาจารยผูสอน 
และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน  

2.4.5 อื่นๆ จัดใหนักศึกษารุนพ่ีมาชวยเปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยแกไขปญหาตางๆ ท่ีนักศึกษาใหมไมอยากจะแจง
ใหอาจารยรับทราบ 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป  
 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปที่ 2  100 100 100 100 
ชั้นปที่ 3   100 100 100 
ชั้นปที่ 4    100 100 
รวม 100 200 300 400 400 
คาดวาจะสาํเรจ็การศึกษา    100 100 
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3.1.3 รายวิชา  
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบังเปดสอน (ภาคผนวก ง)  
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร         45 หนวยกิต 

                       หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01006020  ฟสิกสทั่วไป 1    3(3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 1 
01006021  ปฎิบัติการฟสิกสทั่วไป 1    1(0-3-2) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
01006022  ฟสิกสทั่วไป 2    3(3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 2 
01006023  ปฎิบัติการฟสิกสทั่วไป 2    1(0-3-2) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 
01006024  เคมีทั่วไป    3(3-0-6) 
  GENERAL CHEMISTRY 
01006025  ปฎิบัติการเคมทีั่วไป    1(0-3-2) 
  GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
01006027  เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร    (0-45-0) 
  PRE-ENGINEER ACTIVITIES 
01006004  การฝกงานอุตสาหกรรม    (0-45-0) 
  INDUSTRIAL TRAINING 
01006001  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1    3(3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 1 
01006002  คณิตศาสตรวิศวกรรม 2    3(3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 2 
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01006003  คณิตศาสตรวิศวกรรม 3    3(3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 3 
01006015  เขียนแบบวิศวกรรม*    3(2-2-5) 
  ENGINEERING DRAWING 
01006010  กลศาสตรวิศวกรรม*    3(3-0-6) 
  ENGINEERING MECHANICS 
01006011  วัสดุวิศวกรรม*    3(3-0-6) 
  ENGINEERING MATERIALS 
01006012  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร*    3(2-2-5) 
  COMPUTER PROGRAMMING 
01066211  วงจรไฟฟา*,1    3(3-0-6) 
  ELECTRIC CIRCUITS 
01066213  สนามแมเหล็กไฟฟา*    3(3-0-6) 
  ELECTROMAGNETICS FIELD 
01066221  อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม*,1    3(3-0-6) 
  ENGINEERING ELECTRONICS 
01066224  ระบบควบคุม*,3    3(3-0-6) 
  CONTROL SYSTEM 
หมายเหตุ 
   * วิชาพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมไฟฟาตามระเบยีบสภาวิศวกร 
  วิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี (มคอ. 1) สาขาวิศวกรรมศาสตร  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) 
 1 กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 2 กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ 
 3 กลุมความรูดานระบบและการควบคุม 
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กลุมวิชาเฉพาะบังคับ          58 หนวยกิต 

                    หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01066212  วงจรดิจิตอล1    3(3-0-6) 
  DIGITAL CIRCUITS 
01066214  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา**,2    3(3-0-6) 
  ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS 
01066215  การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา    1(0-3-2) 
  ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 
01066222  อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ2    3(3-0-6) 
  SENSORS AND TRANSDUCERS 
01066223  สัญญาณและระบบ3    3(3-0-6) 
  SIGNAL AND SYSTEM 
01066225  เครื่องจักรกลไฟฟา**    3(3-0-6) 
  ELECTRICAL MACHINE 
01066226  การทดลองทางวิศวกรรมการวดัคุม 1    2(0-6-3) 
  INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 1 
01066311  อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ**,2    3(3-0-6) 
  PROCESS INSTRUMENTATION 
01066312  การควบคุมคุณภาพ5    3(3-0-6) 
  QUALITY CONTROL 
01066313  ไมโครโปรเซสเซอร**,1    3(3-0-6) 
  MICROPROCESSOR 
01066314  ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได4    3(3-0-6) 
  PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 
01066315  การผลิต สงจาย และจาํหนายทางไฟฟากําลัง**   3(3-0-6) 
  ELECTRICAL POWER GENERATION,  
  TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 
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01066316  การทดลองทางวิศวกรรมการวดัคุม 2    2(0-6-3) 
  INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 2 
01066321  กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม    3(3-0-6) 
  PROCESS DYNAMICS AND CONTROL 
01066322  การออกแบบระบบการวัด**    3(3-0-6) 
  INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN 
01066323  มาตรวิทยา    3(3-0-6) 
  METROLOGY 
01066324  การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง**    3(3-0-6) 
  ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS 
01066325  การทดลองทางวิศวกรรมการวดัคุม 3    2(0-6-3) 
  INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 3 
01066421  การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรมและโครงขาย4   3(3-0-6) 
  INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND NETWORKS 
01066422  ระบบวัดคุมนิรภัย5    3(3-0-6) 
  SAFETY INSTRUMENTATION SYSTEM 
01066423  การออกแบบระบบไฟฟา**    3(3-0-6) 
  ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
หมายเหตุ 
   ** วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม งานไฟฟากําลัง (ระบบควบคุมและการวัด) ตามระเบียบสภาวศิวกร 
  วิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี (มคอ. 1) สาขาวิศวกรรมศาสตร  
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) 
 1 กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 2 กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ 
 3 กลุมความรูดานระบบและการควบคุม 
 4 กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม 
 5 กลุมความรูดานบริหารและจดัการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา            3 หนวยกิต 

                       หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01066431  ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส    3(3-0-6) 
  PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEM 
01066433  ระบบโรงงานอัตโนมัติ    3(3-0-6) 
  FACTORY AUTOMATION 
01066434  เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห    3(3-0-6) 
  ANALYTICAL INSTRUMENT 
01066435  การวัดเสมือน    3(3-0-6) 
  VIRTUAL INSTRUMENTATION 
01066436  วิศวกรรมซอมบํารุง    3(3-0-6) 
  MAINTENANCE ENGINEERING 

กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก            6 หนวยกิต 

ใหเลือกจาก 3 ทางเลือกไดแก โครงงาน  สหกิจศึกษา และการศึกษาหรือการปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ 

โครงงาน  ประกอบดวย 
01066411  โครงงาน 1    3(0-9-0) 
  PROJECT 1 
01066424  โครงงาน 2    3(0-9-0) 
  PROJECT 2 

สหกิจศึกษา 
01066412  สหกิจศึกษาเฉพาะดานทางวิศวกรรมการวัดคุม   6(0-45-0) 
  CO-OPERATIVE EDUCATION IN INSTRUMENTATION ENGINEERING 

การศึกษาหรือการปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ 
xxxxxxxx  วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ   6(x-x-x) 
หรือ 
01066413  การปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ    6(0-45-0) 
  OVERSEA TRAINING 
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาทีเ่ปดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ความหมายของรหัสประจํารายวิชา  
รหัสวิชาที่ใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตวัอักษร 8 หลัก  
รหัสตัวที่ 1,2 ไดแกเลข 01 หมายถึง วิชาในคณะวศิวกรรมศาสตร 
    90 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รหัสตัวที่ 3,4 ไดแกเลข 06 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 
รหัสตัวที่ 5 ไดแกเลข 6 หมายถึง ระดับปริญญาตรี 
รหัสตัวที่ 6,7,8       หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01006001 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
ENGINEERING MATHEMATICS 1 

3 (3-0-6) 

01006020 ฟสิกสทั่วไป 1  
GENERAL PHYSICS 1 

3 (3-0-6) 

01006021 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

1 (0-3-2) 

01006024 เคมีทั่วไป  
GENERAL CHEMISTRY 

3 (3-0-6) 

01006025 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 

1 (0-3-2) 

01006015 เขียนแบบวิศวกรรม 
ENGINEERING DRAWING 

3 (2-2-5) 

01006010 กลศาสตรวิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS 

3 (3-0-6) 

9002xxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3 (3-0-6) 
01006027 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร 

PRE-ENGINEER ACTIVITIES 
(0-45-0) 

  รวม 20 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01006002 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 
ENGINEERING MATHEMATICS 2 

3 (3-0-6) 

01006022 ฟสิกสทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 

3 (3-0-6) 

01006023 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1 (0-3-2) 

01006011 วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MATERIALS 

3 (3-0-6) 

01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
COMPUTER PROGRAMMING 

3 (2-2-5) 

9002xxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3 (3-0-6) 
9003xxxx วิชาเลือกในกลุมมนุษยศาสตร 3 (3-0-6) 

  รวม 19 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01006003 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 
ENGINEERING MATHEMATICS 3 

3 (3-0-6) 

01066211 วงจรไฟฟา 
ELECTRIC CIRCUITS 

3 (3-0-6) 

01066212 วงจรดิจิตอล 
DIGITAL CIRCUITS 

3 (3-0-6) 

01066213 สนามแมเหล็กไฟฟา 
ELECTROMAGNETICS FIELD 

3 (3-0-6) 

01066214 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
ELECTRICAL INSTRUMENTS AND 
MEASUREMENTS 

3 (3-0-6) 

01066215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา 
ELECTRICAL  ENGINEERING LABORATORY  

1 (0-3-2) 

9001xxxx วิชาเลือกในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 (3-0-6) 
9002xxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3 (3-0-6) 

  รวม 22 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01066221 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
ENGINEERING ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

01066222 อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ 
SENSORS AND TRANSDUCERS 

3 (3-0-6) 

01066223 สัญญาณและระบบ 
SIGNAL AND SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01066224 ระบบควบคุม 
CONTROL SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01066225 เครื่องจักรกลไฟฟา 
ELECTRICAL MACHINE 

3 (3-0-6) 

01066226 การทดลองทางวิศวกรรมวัดคุม 1 
INSTRUMENTATION ENGINEERING 
LABORATORY 1 

2 (0-6-3) 

9001xxxx วิชาเลือกในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 (3-0-6) 
  รวม 20 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01066311 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ 
PROCESS INSTRUMENTATION 

3 (3-0-6) 

01066312 การควบคุมคุณภาพ 
QUALITY CONTROL 

3 (3-0-6) 

01066313 ไมโครโปรเซสเซอร 
MICROPROCESSOR 

3 (3-0-6) 

01066314 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได 
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066315 การผลิต สงจาย และจาํหนายทางไฟฟากําลัง 
ELECTRICAL POWER GENERATION, 
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 

3 (3-0-6) 

01066316 การทดลองทางวิศวกรรมวัดคุม 2 
INSTRUMENTATION ENGINEERING 
LABORATORY 2 

2 (0-6-3) 

9004xxxx วิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 
รวม 20 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01066321 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม 
PROCESS DYNAMICS AND CONTROL 

3 (3-0-6) 

01066322 การออกแบบระบบการวัด 
INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01066323 มาตรวิทยา 
METROLOGY 

3 (3-0-6) 

01066324 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 
ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

01066325 การทดลองทางวิศวกรรมวัดคุม 3 
INSTRUMENTATION ENGINEERING 
LABORATORY 3 

2 (0-6-3) 

9003xxxx วิชาเลือกในกลุมมนุษยศาสตร 3 (3-0-6) 
9002xxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 3 (3-0-6) 

รวม 20 
 

ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 
01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL TRAINING 
0 (0-45-0) 

รวม 0 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับโปรแกรมโครงงาน) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

01066411 โครงงาน 1 
PROJECT 1 

3 (0-9-0) 

9004xxxx วิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 
รวม 12 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สําหรับโปรแกรมโครงงาน) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01066421 การสื่อสารขอมูลทางอตุสาหกรรมและโครงขาย 
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND 
NETWORKS 

3 (3-0-6) 

01066422 ระบบวัดคุมนิรภัย 
SAFETY INSTRUMENTATION SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01066423 การออกแบบระบบไฟฟา 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01066424 โครงงาน 2 
PROJECT 2 

3 (0-9-0) 

0106643x วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมการวัดคุม 
INSTRUMENTATION ENGINEERING ELECTIVE 

3 (3-0-6) 

รวม 15 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 (สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01066412 สหกิจศึกษาเฉพาะดานทางวิศวกรรมการวัดคุม 
CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
INSTRUMENTATION ENGINEERING 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 (สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 
01066421 การสื่อสารขอมูลทางอตุสาหกรรมและโครงขาย 

INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND 
NETWORKS 

3 (3-0-6) 

01066422 ระบบวัดคุมนิรภัย 
SAFETY INSTRUMENTATION SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01066423 การออกแบบระบบไฟฟา 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

0106643x วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมการวัดคุม 
INSTRUMENTATION ENGINEERING ELECTIVE 

3 (3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (X-X-X) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (X-X-X) 

9004xxxx วิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 
รวม 21 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับโปรแกรมการศึกษาหรือการปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
OVERSEA TRAINING 

6 (x-x-x) 

รวม 6 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01066413 การปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ  
OVERSEA TRAINING 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สําหรับโปรแกรมการศึกษาหรือการปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดวยตนเอง) 

01066421 การสื่อสารขอมูลทางอตุสาหกรรมและโครงขาย 
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND 
NETWORKS 

3 (3-0-6) 

01066422 ระบบวัดคุมนิรภัย 
SAFETY INSTRUMENTATION SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01066423 การออกแบบระบบไฟฟา 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

0106643x วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมการวัดคุม 
INSTRUMENTATION ENGINEERING ELECTIVE 

3 (3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (X-X-X) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVES 

3 (X-X-X) 

9004xxxx วิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 
รวม 21 

  รวมตลอดหลักสูตร     148   หนวยกิต 
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ภาคผนวก  ก 

 

ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ         112  หนวยกิต 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร         45  หนวยกิต 

01006020 ฟสิกสทั่วไป 1 3 (3-0-6) 
 GENERAL PHYSICS 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 เวกเตอร การเคลื่อนท่ีและกฏของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุด
ศูนยกลางแรงโนมถวงและจุดเซนทรอยดส คลื่นและการสั่น กลศาสตรของไหล แกสอุดมคติและสารบริสุทธิ์ 
งานและความรอน การนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสีความรอน 
 Equilibrium of particles, Equivalent system of forces, Equilibrium of rigid bodies, Center of gravity 
and centroids, Vibration and wave, Fluid mechanics, ideal gas and pure substance, Work and heat, Thermal 
conduction, Thermal convection, Thermal radiation. 
01006021 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ปฏิบัติการที่มีเน้ือหาสัมพันธกับวิชา 01006020   ฟสิกสทั่วไป 1 
 The experiments that correspond to the subject in 01006020 General Physics 1. 
01006022 ฟสิกสทั่วไป 2 3 (3-0-6) 
 GENERAL PHYSICS 2 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซซั่น เลนส และอุปกรณทางแสง ทฤษฎีสัมพัทธ
พิเศษ คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสรางของอะตอม แบบจําลอง
อะตอมของบอร สมการโชรดิงเจอร ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลาย
ตัว การวิเคราะหวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสรางพ้ืนฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส คุณสมบัติ
เบื้องตนของสารกึ่งตัวนํา พ้ืนฐานไดโอด ทรานซิสเตอรชนิดสองข้ัวและชนิดสนามไฟฟา การใชงาน
ไดโอดพ้ืนฐาน 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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 Reflection and Refraction, Polarization; Plane mirrors; lens and optical instrument; Special 
relativity; the dual property of wave and particle, atom structure; Bohr model; Schrodinger equation; 
Quantum theory of hydrogen atom; Multielectron atom; DC and AC circuit analysis; Basic configuration 
of electronics systems; Basic characteristics of semiconductor devices : diode, bipolar transistors and field 
effect transistors; Basic diode applications. 
01006023 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 
 วิชาบังคับกอน : 01006021 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 
 PREREQUISITE : 01006021 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
 ปฏิบัติการที่มีเน้ือหาสัมพันธกับวิชา 01006022   ฟสิกสท่ัวไป 2 
 The experiments that correspond to the subject in 01006022 General Physics 2. 
01006024 เคมีท่ัวไป 3 (3-0-6) 
 GENERAL CHEMISTRY 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ, คุณสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย, สมดุลเคมี, สมดุลไอออน, จลนพลศาสตรเคมี, โครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม, พันธะ
เคมี, สมบัติตามตาราง พีริออดิก, ธาตุเรพรีเซนเททีฟ, ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิซัน, ปฏิกิริยาของกรด-
เบสและปฏิกิริยารีดอกซ 
 Stoichiometry and basis of the atomic theory; properties of gases, liquids, solids and 
solutions; Chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetics; electronic structures of atoms; 
chemical bonds; periodic properties; representative elements; nonmetals and transition metals; acid-base 
reactions and redox reaction. 
01006025 ปฎิบัติการเคมทีั่วไป 1 (0-3-2) 
 GENERAL CHEMISTRY LABORATOTY 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ปฏิบัติการที่มีเน้ือหาสัมพันธกับวิชา 01006024 เคมีทั่วไป 
 The experiments that correspond to the subject in 01006024 General Chemistry. 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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01006027 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร (0-45-0) 
 PRE-ENGINEER ACTIVITIES 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การเขารวมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมศาสตรจัดเตรียมข้ึน เพ่ือเปนการแนะแนว และเตรียมความ
พรอมนักศึกษาในการศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสําเร็จ 
 Participates in acitivities organized by the faculty of Engineering of advising and preparing students 
for successful Engineering education and career. 
01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม 0(0-45-0) 
 INDUSTRIAL TRAINING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 เปนการฝกงานภาคปฏิบัติที่จัดขึ้นตามสาขาวิชา โดยการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
บริษัทเอกชนทั้งในประเทศ และตางประเทศ  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเสริมสรางประสบการณ  นักศึกษาทุกคน
จะตองผานการฝกงานนี้ในชวงของการศึกษาภาคฤดูรอน   พรอมเขียนรายงานเสนอ 
 During their four-year selected studies, students are required to complete a short-term 
industrial placement within professional selected environments. It takes place during a summer period. 
This course allows students to put into practice under conditions reflecting their future activities and 
responsibilities. The work, carried out under the responsibility of the firm involved, is presented in a 
written report 
01006001 คณิตศาสตรวศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 
 ENGINEERING MATHEMATICS 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ฟงกชัน, ลิมิต, ความตอเน่ือง และการประยุกตใช อุปนัยเชิงคณิตศาสตร แนะนําอนุพันธ การหา
อนุพันธ การประยุกตใชอนุพันธ ปริพันธจํากัดเขต 
 Function, Limit, Continuity and their application, Mathematical induction, Introduction to derivative, 
Differentiation, Application of derivative, Definition integrals. 
01006002 คณิตศาสตรวศิวกรรม 2 3 (3-0-6) 
 ENGINEERING MATHEMATICS 2 
 วิชาบังคับกอน : 01006001 คณิตศาสตรวศิวกรรม 1 
 PREREQUISITE  :  01006001 ENGINEERING MATHEMATICS 1 
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 การปริพันธดวยปฎิยานุพันธ การประยุกตใชปริพันธจํากัดเขต รูปแบบของการปริพันธที่หาคา
ไมได ปริพันธไมตรงแบบ การหาปริพันธดวยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรม
เทเลอรของฟงกชันพ้ืนฐาน แนะนําสมการเชิงอนุพันธและการประยุกตใช 
 Antiderivative integration, Application of definte integral, Indeterminate forms, Improper integrals, 
Numerical integration, Sequences and series of numbers, Taylor series expeansions of elementary functions, 
Introduction to differential equations and their applications. 
01006003 คณิตศาสตรวศิวกรรม 3 3 (3-0-6) 
 ENGINEERING MATHEMATICS 3 
 วิชาบังคับกอน : 01006001 คณิตศาสตรวศิวกรรม 1 
 PREREQUISITE  :  01006001 ENGINEERING MATHEMATICS 1 
 ฟงกชันหลายตัวแปรและการประยุกตใช พีชคณิตของเวกเตอรในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ
ฟงกชันจํานวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธและปริพันธของฟงกชันจํานวนจริงและฟงกชันเวกเตอรจํานวน
จริงหลายตัวแปร แนะนําปริพันธเสน เสน ระนาบ และพ้ืนผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันจํานวนจริง
ในปริภูมิสามมิติ 
 Functions of several variables and their applications, Vector algebra in three dimensions, Polar 
coordinates, Calculus of real-valued functions of two variables, Differentiation and integration of real-valued and 
vector-valued functions of multiple real variables, Introduction to line integrals, Line, planes and surfaces in three-
dimensional space, Calculus of real-valued functions in three-dimensional space. 
01006015 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 ENGINEERING DRAWING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียน
ภาพ 3 มิติ) การกําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชวยและภาพแผนคลี่  
กาสเก็ตรางแบบ  การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นสวน  พ้ืนฐานในดานการใชคอมพิวเตอรชวยใน
การเขียนแบบ 
 Lettering: orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and  
tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail and  assembly drawings, 
basic computer-aided drawing. 
01006010 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 ENGINEERING MECHANICS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
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 ระบบของแรง แรงลัพท สมดุล สถิตยศาสตรของไหล จลนศาสตรและพลศาสตรของอนุภาค
และวัตถุเกร็ง กฎของท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนตัม 
 Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, Kinematics and kinetics of particles and 
rigid bodies, Newton’s  second  law of motion,  work and energy, impulse and momentum. 
 
01006011 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 ENGINEERING MATERIALS   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของวัสดุ
วิศวกรรมกลุมๆ เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ 
คุณสมบัติทางกลและเส่ือมสภาพของวัสดุ 
 Study of relationship between structurces, properties, production processes and applications of main 
groups of emgineering materials i.e. metals, polymer, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams and 
their interpretation properties and materials degradation. 
 
01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 COMPUTER PROGRAMMING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดของการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส การออกแบบและข้ันตอน
การพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง 
 Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; EDP concepts; 
program design and development methodology; high-level language programming. 
 
01066211 วงจรไฟฟา 3 (3-0-6) 
 ELECTRIC CIRCUITS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
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 อุปกรณในวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมซ ทฤษฎีของวงจร ความตานทาน ความ
เหน่ียวนํา ความเก็บประจุ วงจรลําดับที่หน่ึงและวงจรลําดับท่ีสอง การตอบสนองในสภาวะชั่วครู การ
ตอบสนองในสภาวะอยูตัว เฟสเซอร วงจรไฟฟากําลัง ระบบไฟฟา 3 เฟส 
 Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorem; resistance, inductance, and 
capacitance; first and second order circuits; transient response, steady state response; phasor diagram; AC 
power circuit; three-phase system. 
01066213 สนามแมเหล็กไฟฟา 3 (3-0-6) 
 ELECTROMAGNETICS FIELD 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 สนามไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ การไาและการนํากระแส สนามแมเหล็ก
สถิตย ความเหน่ียวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรตามเวลา สมการของแม็กเวลซ แนะนําคลื่นระนาบ 
 Electrostatic field; conductors and dielectrics; capacitance; convention and conduction 
currents; magnetostatic fields; inductance; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations; 
introduction to plane wave. 
01066221 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 ENGINEERING ELECTRONICS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คุณสมบัติ
ทางความถี่ การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรทรานซิสเตอรแบบบีเจ
ที เจเฟท และมอส ออปแอมและการประยุกตใชงาน  
 Semiconductor devices; device current-voltage and frequency characteristics; analysis and 
design of diode circuits; analysis and design of BJT, JFET and MOS transistor circuits; operational 
amplifier and its application. 
01066224 ระบบควบคุม 3 (3-0-6) 
 CONTROL SYSTEM 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ ระบบควบคุมแบบวงปดและแบบวงเปด ฟงกชันถาย
โอน แผนภาพการไหลของสัญญาณ การวิเคราะหและการออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่ โลกัสของราก แผนภาพไนควิสต แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ การชดเชยแบบตางๆ 
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 Mathematical model of system; closed-loop and open-loop control system; transfer function; 
signalflow graphs; time-domain and frequency-domain analysis and design of control system; root locus; 
Nyquist plots; Bode plots; system stability; compensations. 
 
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ         58 หนวยกิต 
01066212 วงจรดิจิตอล 3 (3-0-6) 
 DIGITAL CIRCUITS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ทฤษฎีเบื้องตนของวงจรสวิทชิ่ง พีชคณิตบลูลีน รหัสคอมพิวเตอร การตรวจสอบความผิดพลาด 
ตารางความเปนจริง แผนที่แบบคะนอห แผนที่แบบเวน วงจรเกทแบบแอนด ออร และนอด วงจรฟลิบ-ฟลอบ 
วงจรนับ วงจรชิฟทรีจีสเตอร ระบบดิจิตอลแบบตางๆ  
 A study of the theory of logical switching, Boolean algebra, computer code, error detection, truth 
table, Karnaugh, Ven map, it is also about the logical circuits: AND, OR, and NOR, the flip-flop circuits, counter 
and shift register, and introductory to the digital system. 
01066214 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3 (3-0-6) 
 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 หนวยการวัดและมาตราฐานของเครื่องมือวัดทางไฟฟา การแบงประเภทและคุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด ความปลอดภัยและความแมนยํา การวิเคราะหผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา ดีซี
และเอซี ทั้งแบบอนาลอกและดิจิตอล การวัดกําลังไฟฟา ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน การวัดคาความ
ตานทาน ความเหน่ียวนําและความเก็บประจุ การวัดความถ่ีและชวงเวลา การวัดทางเหล็ก เทคนิคทาง
ดิจิตอลสําหรับการวัด สัญญาณรบกวน การปองกัน อัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณรบกวน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ แนะนําทรานสดิวเซอร 
 Units and standard of electrical measurement; instrument classification and characteristics; 
safety and precision; measurement analysis; measurement of dc and ac current and voltage using analog 
and digital instruments; power, power factor, and energy measurement; the measurement of resistance, 
inductance, and capacitance; frequency and period/time-interval measurement; magnetic measurements; 
digital techniques in measurement; noise; shielding; signal-to-noise ratio; enhancement techiques; 
transducer. 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

138 
 

01066215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 
 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟาในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับวิชา 01066211 วงจรไฟฟา 01066212 
วงจรดิจิตอล  01066214 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา และการทดลองซึ่งแนะนําสาขาวิชาตาง  ๆทางวิศวกรรม
การวัดคุม 
 Experiments in instrumentation engineering with topics relating to 01066211 ELECTRIC 
CIRCUIT, 01066212 DIGITAL CIRCUITS, 01066214 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND 
MEASUREMENTS, and experiments introducing various field of instrumentation engineering. 
01066222 อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ 3 (3-0-6) 
 SENSORS AND TRANSDUCERS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพและคุณสมบัติของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกล การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟา การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางการแพรกระจาย และการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางเคมี อุปกรณตรวจรูแบบไมสัมผัส อุปกรณตรวจรูทางแสง อุปกรณตรวจรูการกระจัด ตําแหนง
และการเคลื่อนที่ อุปกรณตรวจรูความเคนและความเครียด อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงความดัน อุปกรณ
ตรวจรูและอุปกรณแปลงอุณหภูมิ อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงการไหล อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลง
ระดับ อุปกรณตรวจรูความหนาแนนและความถวงจําเพาะ วงจรแบงแรงดัน วงจรวีทสโตนบริดจ และวงจร
แปลงความดันเปนแรงเคลื่อนไฟฟา 
 Fundamental and physical characteristics of materials, mechanical and electrical characteristic 
changes, radiation characteristic changes, chemical characteristic changes, proximity sensors, photo sensors, 
displacement sensors, stress and strain sensors, pressure sensors/transducers, temperature sensors/transducers, 
flow sensors/transducers, level sensors/transducers, density and specific gravity sensors, voltage divider circuits, 
wheatstone bridge circuits, and P/V converter circuits. 
01066223 สัญญาณและระบบ 3 (3-0-6) 
 SIGNAL AND SYSTEM 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ระบบสัญญาณแบบตอเน่ือง ระบบสัญญาณแบบไมตอเน่ือง การวิเคราะหสัญญาณแบบตางๆ โดย
ใชอนุกรมฟูริเยร การแปลงลาปลาซ การแปลงฟูริเยร การแปลง z การคอนโวลูชันของสัญญาณ การเขียนแทน
ระบบดวยโดเมนความถี่และโดเมนเวลา การตอบสนองของระบบ 
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 Continuous signal system; discrete signal system; signal analysis using Fourier series, Laplace 
transforms, Fourier transforms; z-transforms; convolution of signals, representation of systems on frequency 
domains and time domains; system responses. 
01066225 เครื่องจักรกลไฟฟา 3 (3-0-6) 
 ELECTRICAL MACHINE 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 วงจรสนามแมเหล็ก; หลักการการแปลงพลังงานกลไฟฟา; พลังงานและพลังงานรวม; หมอ
แปลงไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส; หลักการของเครื่องจักรหมุน; เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง การสราง
เครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ; เคร่ืองจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส; เคร่ืองจักรกลไฟฟาแบบอินดักชั่น 1 
เฟส และ 3 เฟส; การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา 
 Magnetic circuit; principles of electromechanical energy conversion; energy and co-energy; 
single phase and three-phase transformer; principles of rotating machines; DC machines; AC machines 
construction; synchronous machines; single phase and three phase induction machines; protection of 
machines 
01066226 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 1 2(0-6-3) 
 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุมในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิชา 01066221 อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 01066222 อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ 01066223 สัญญาณและระบบ 01066224 ระบบ
ควบคุม และ 01066225 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 
 Experiments in instrumentation engineering with topics relating to 01066221 ENGINEERING 
ELECTRONICS, 01066222 SENSORS AND TRANSDUCERS, 01066223 SIGNAL AND SYSTEM, 01066224 
CONTROL SYSTEM, and 01066225 ELECTRICAL MACHINE. 
01066311 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ 3 (3-0-6) 
 PROCESS INSTRUMENTATION 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 แนะนําอุปกรณควบคุมและเครื่องมือวัดที่ใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทรานสดิวเซอร
ชนิดอนาล็อกและดิจิทัล เทคนิคการวัดความดัน ทรานสมิตเตอรวัดความดันแตกตาง การวัดอัตราการไหล
ของของเหลวดวยมิเตอรปฐมภูมิ มิเตอรทุติยภูมิ และวิธีพิเศษสําหรับวัดอัตราการไหลของของไหล การวัด
อุณหภูมิดวยวิธีที่ไมใชวิธีทางไฟฟา วิธีทางไฟฟา และวิธีการแผรังสีความรอน ชนิดของการวัดระดับ
ของเหลว การวัดระดับของเหลวโดยทางตรง การวัดระดับของเหลวโดยทางออม ซ่ึงประกอบดวยวิธีความ
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กดดันของนํ้า วิธีทางไฟฟาและวิธีพิเศษสําหรับการวัดระดับของเหลวโดยทางออม ตัวควบคุมทั่วไปที่ใชใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรม 
 Introduction to industrial process measurement and control devices; analog and digital 
transducers; pressure measurement techniques; differential pressure transmitter; fluid flow measurement 
includes primary meters, secondary meters and special methods; measurement of temperature includes 
non-electric methods, electric methods and radiation method; types of liquid level measurement, direct 
liquid level measurement, indirect liquid level measurement includes hydrostatic pressure methods, 
electrical methods and special methods; conventional controller. 
01066312 การควบคุมคณุภาพ 3 (3-0-6) 
 QUALITY CONTROL 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การจัดการการควบคุมคุณภาพ  เทคนิคการควบคุมคุณภาพ  ความนาเช่ือถือทางวิศวกรรม
สําหรับการผลิต 
 Quality control management, quality control techniques; engineering reliability for 
manufacturing. 
01066313 ไมโครโปรเซสเซอร 3 (3-0-6) 
 MICROPROCESSOR 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน โครงสรางของไมโครโปรเซสเซอร การเขียนโปรแกรม
แอสเซมบลี้ เทคนิคการเชื่อมตอ หนวยความจํา  การเชื่อมตออินพุต-เอาตพุต การประยุกตใชงาน
ไมโครโปรเซสเซอรในระบบการวัดคุม การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรในระบบอัตโนมัติ 
 Introduction to microprocessors, structure of microprocessors, assembly programming, interface 
techniques, memories, input-output interfaces, applications of microprocessors in instrumentation systems, 
applications of microprocessors in automation systems. 
01066314 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได 3 (3-0-6) 
 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมแบบลําดับ โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องควบคุม
แบบตรรกะที่โปรแกรมได อุปกรณทางอินพุตและเอาตพุต เชน อุปกรณตรวจจับ สวิตช โซลินอดยวาลว 
เอ็นโคดเดอร การเขียนโปรแกรมสําหรับเคร่ืองควบคุมตามมาตรฐานสากล IEC1131 การติดตอส่ือสาร
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สําหรับเครือขายระบบควบคุม การกระจาย การรวมศูนยการควบคุม ในระดับเครื่องควบคุม และ การ
ควบคุมระยะไกล ในระดับอุปกรณ การออกแบบระบบควบคุมสําหรับเคร่ืองจักรอัตโนมัติ 
 Fundamental of sequential control, structure and operation of Programmable Logic Control 
(PLC), input and output devices such as sensor, relays, solenoid valve etc. The Programming method for 
PLC under IEC 1131 standard, communication system for PLC network distributed and centralized 
control system for controller link and Remote control system for device network, designing control 
system for automatic machine using PLC 
01066315 การผลิต สงจาย และจาํหนายทางไฟฟากําลัง 3 (3-0-6) 
 ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 

 โครงสรางระบบไฟฟากําลัง แหลงพลังงาน โรงไฟฟาแบบทั่วไป และโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
คุณลักษณะของภาระไฟฟา คุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟาและแบบจําลอง คุณลักษณะของหมอแปลงไฟฟา
และแบบจําลอง พารามิเตอรของสายสงไฟฟาและแบบจําลอง ระบบจําหนายไฟฟา ระบบกําเนิดไฟฟาเชิง
กระจาย อุปกรณในระบบไฟฟากําลัง 

 Power system structure; Sources of electric energy; Conventional and renewable energy power 
plants; Load characteristics; Generator characteristics and models; Power transformer characteristics and models; 
Transmission line parameters and models; Electrical power distribution systems; Introduction to distributed 
generation; Power system equipment. 
01066316 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 2 2(0-6-3) 
 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 2 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุมในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิชา 01066311 อุปกรณวัดและ
ควบคุมในกระบวน 01066313 ไมโครโปรเซสเซอร 01066314 ระบบควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได และ
01066315 การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง 
 Experiments in instrumentation engineering with topics relating to 01066321 PROCESS 
DYNAMICS AND CONTROL, 01066313 MICROPROCESSOR, 01066314 PROGRAMMABLE LOGIC 
CONTROL SYSTEMS, and 01066315 ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION AND 
DISTRIBUTION. 
01066321 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม 3 (3-0-6) 
 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
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 การวิเคราะหและศึกษาปญหาในกระบวนการทางพลศาสตร เทคนิคการแกปญหา และ
องคประกอบที่เปนพลวัตรในวงรอบระบบควบคุม การควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน หลักการการควบคุมแบบ
ปอนกลับ การวิเคราะหเสถียรภาพ การตอบสนองทางความถี่  และการออกแบบระบบควบคุม การวัด
เบื้องตนและคุณลักษณะการวัดคุม คุณลักษณะของกระบวนการจริง  เครื่องควบคุมเชิงเสน  คุณลักษณะ
ของเครื่องควบคุม  อุปกรณวัดปอนกลับ  อุปกรณสวนสุดทายในระบบควบคุม  เคร่ืองควบคุมไมใชเชิงเสน  
ระบบหลายวงควบคุม  ระบบปฏิกิริยาเคมี  ระบบกล่ัน 
 Mathematics modeling of chemical engineering systems; solution techniques and dynamics of 
these systems; introduction to automatic control; feedback control concept; stability analysis; frequency 
response and control system design; introduction to measurement and control instrument characteristics; 
real processing characteristics; linear-device equipment; equipment control characteristics; feedback 
measurement element; final element; nonlinear-device equipment; multiring control system; chemical 
reacting system; distillation system. 
01066322 การออกแบบระบบการวัด 3 (3-0-6) 
 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 แนะนําระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม สัญลักษณและการระบุตางๆ ท่ีใชใน
กระบวนการอุตสาหกรรม  การเขียนแผนภูมิการทํางานของกระบวนการ  แผนภูมิแบบวงและแผนภูมิการ
เดินสายวงจร  ตารางขอกําหนดมาตรฐานของอุปกรณตางๆ  วิธีการติดตั้ง  แผนผังรวมของกระบวนการทั้ง
ระบบ  อุปกรณควบคุมสุดทาย  การปองกันเครื่องมือวัด 
 Introduction to industrial process control system; instrumentation symbols and identifications; 
process drawings; loop and wiring diagram; instrument specification sheet; installing and commissioning 
instrumentation; plot plans; final control devices; instrument protection. 
01066323 มาตรวิทยา 3 (3-0-6) 
 METROLOGY 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 แนะนํามาตรวิทยา นิยามของมาตรวิทยา ระบบหนวยมาตรฐาน มาตรฐานการวัดและการสอบ
กลับไดของการวัด ทบทวนการวัดและเครื่องมือวัดในกระบวนการ หลักการการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดใน
กระบวนการที่ใชสําหรับวัดคาอุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหล หลักการการสอบเทียบตัวควบคุม
และอุปกรณควบคุมสุดทาย การประเมินคาความไมแนนอน การรายงานผลการสอบเทียบ 
 Introduction to metrology; definitions of metrology; international system of units; 
measurement standard and traceability; review of process measurements and instruments; calibrations of 
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process instruments used for measuring temperature, pressure, level, flow rate; calibrations of controllers 
and final control elements; evaluation of uncertainty; report of calibration. 
01066324 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3 (3-0-6) 
 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS 

 องคประกอบและการทําจําลองระบบไฟฟากําลัง การคํานวณโครงขายระบบสงและจําหนวย
ทางไฟฟา โหลดโฟลว การควบคุมโหลดโฟลว การคํานวณการดําเนินการเชิงเศรษฐศาสตร กระแสลัดวงจร
แบบสมมาตรและแบบไมสมมาตร การปองกันระบบไฟฟากําลัง เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง การ
ประสานการใชฉนานและระบบการตอลงดิน 

 Power system components and modeling, transmission and distribution network calculation, 
load flow, load flow control, economic operation, symmetrical short circuit analysis, unsymmetrical short 
circuit analysis, power system protection, power system stability, insulation coordination and grounding 
systems. 
01066325 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 3 2(0-6-3) 
 INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 3 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุมในหัวขอที่เกี่ยวของกับวิชา 01066321 กระบวนการพลศาสตร
และการควบคุม 01066322 การออกแบบระบบการวัด 01066323 มาตรวิทยา และ01066324 การวิเคราะหระบบไฟฟา
กําลัง 
 Experiments in instrumentation engineering with topics relating to 01066321 PROCESS 
DYNAMICS AND CONTROL, 01066322 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN, 01066323 METROLOGY, 
and 01066324 ELECTRICAL POWER SYSTEM ANALYSIS. 
01066421 การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรมและโครงขาย 3 (3-0-6) 
 INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND NETWORKS 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 แนวคิดเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลในกระบวนการทางอุตสาหกรรม องคประกอบของการ
ส่ือสารขอมูลและโครงขาย ชนิดของโครงขาย สถาปตยกรรมของเครือขายขอมูล โปรโตคอลสําหรับ
โครงขายทางอุตสาหกรรม 
 Basic concepts of data communication in industrial process; components of data 
communication and network; types of networks, network-layered architecture; various protocols for 
industrial networks. 
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01066422 ระบบวัดคุมนิรภัย 3 (3-0-6) 
 SAFETY INSTRUMENTATION SYSTEM 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 พ้ืนฐานระบบวัดคุมนิรภัย  แบบจําลองวัฎจักรชีวิตความปลอดภัย  วิธีการศึกษาสิ่งที่เปนอันตราย  
การลดความเสี่ยงดวยระบบการวัดคุมนิรภัย  วิธีการกําหนดระดับวัดคุมนิรภัย  การออกแบบโครงสรางระบบ
การวัดคุมนิรภัย  การเลือกอุปกรณวัดสําหรับทําหนาที่ปองกันภัย  การวิเคราะหความเชื่อม่ัน  ตัวควบคุมที่ผาน
การรับรองดานความปลอดภัย  เอกสารและการจัดการ  การทดสอบเชิงพิสูจนและวินิฉัย 
 Overview of safety instrument system (SIS); safety life cycle models; hazard study method; 
risk reduction by SIS; safety instrument level (SIL) determination method; designing SIS structures; 
selecting instruments for safety duties; reliability analysis; safety-certified controllers; documentation and 
management; diagnostics and proof testing. 
01066423 การออกแบบระบบไฟฟา 3 (3-0-6) 
 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การออกแบบระบบพื้นฐาน รหัสและมาตราฐานในการติดตั้งทางไฟฟา ระบบการจําหนาย
ไฟฟา การเขียนแบบทางไฟฟา สายไฟฟาและเคเบิล รางสาย อุปกรณทางไฟฟา การคํานวณและการ
ประมาณโหลด การออกแบบการเดินสาย การแกคาตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุ
ขนาน การออกแบบวงจรแสงสวางและอุปกรณ การออกแบบวงจรมอเตอร โหลดและสายปอน การคํานวณ
กระแสลัดวงจร การใชงานรวมกันของอุปกรณปองกัน ระบบไฟฟากําลังฉุกเฉิน ระบบการตอลงดินสําหรับ
การติดตั้งทางไฟฟา 
 Basic design concepts; codes and standards for electrical installation; power distribution 
schemes; electrical drawing; electrical wires and cables; raceways; electrical equipment and apparatus; 
load calculation and estimation; wiring design; power factor improment and capacitor bank circuit design; 
lighting and appliances circuit design; motor circuit design; load, feeder, and main schedule; short-circuit 
calculation; co-ordination of protective devices; emergency power systems; grounding system for 
electrical installation. 
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กลุมวิชาลือกเฉพาะสาขา          3  หนวยกิต 
01066431 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส 3 (3-0-6) 
 PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEM 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 กฎเบื้องตนและชนิดของระบบควบคุม  ระบบจายกําลัง อุปกรณในระบบนิวแมติกและไฮดรอ
ลิก   สัญลักษณและการทํางาน   การควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก    ขั้นพ้ืนฐาน  การควบคุมนิว
แมติกและไฮดรอลิกดวยไฟฟา  หลักในการประยุกตใชงานควบคุม  การปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณพ้ืนฐาน  
และการใชในงานควบคุมกระบวนการ 
 Hydraulic/pneumatic device, system control basic law,  types of control system,  power 
system unit,  hydraulic and pneumatic devices,  symbols and acting,  basic of hydraulic and pneumatic 
control system,  hydraulic and pneumatic with electrical circuit control,  principles of application control,  
basic device practice, and application for process control. 
01066433 ระบบโรงงานอัตโนมัติ 3 (3-0-6) 
 FACTORY AUTOMATION 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การออกแบบระบบโรงงานอัตโนมัติ  สเตทมาชีนไดอะแกรม  ระบบโครงขายอุตสาหกรรม
สําหรับระบบควบคุม เชน ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได  ระบบควบคุมแบบกระจายสวน  ศึกษา
โปรโตคอลในการติดตอส่ือสารสําหรับเครือขายอุตสาหกรรม เชน ฟลดบัส ดีไวซเน็ต  อีเธอรเน็ต  ระบบ
ปฎิบัติการแบบเวลาจริง  การประยุกตใชซอฟทแวรสําหรับการควบคุมและตรวจสอบการทํางานใน
กระบวนการอุตสาหกรรม 
 Design of factory automation system, finite state machines diagram, factory communication 
network for control system such as programmable logic controllers, distributed control system; Studying 
communication protocol in factory network such as Field buses, DeviceNet, Ethernet; Real-time 
operation systems; Applications of software for supervisory control and data acquisition (SCADA) to 
monitor and analysis in industrial process control. 
01066434 เคร่ืองมือวัดเชิงวิเคราะห 3 (3-0-6) 
 ANALYTICAL INSTRUMENT 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 ศึกษาการแบงประเภทตางๆ ของเคร่ืองมือวัดวิเคราะห เชน การใชแรงแมเหล็ก การใชแสง
อินฟราเรด เปนตน ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของแกสและการใชงาน การสุมตัวอยางในการวัดและวิเคราะห
สําหรับแกส คา pH คาความนํา คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจน ออกซิเจน และอ่ืนๆ 
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 Study of classification of analytical instruments such as magnetic, infrared etc.; study of chemical 
properties of gases and applications; sampling of measurement and analysis for gas, pH, conductivity, 
cabondioxide, hydrogen, oxygen and so on. 
01066435 การวัดเสมือน 3 (3-0-6) 
 VIRTUAL INSTRUMENTATION 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 แนะนําเกี่ยวกับการวัดคุมเสมือน ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมแลบวิว แพ็คเก็จ สัญญาณและรูปแบบ
การวัด ตัวตรวจรูตางๆ การไดมาของสัญญาณ การวัดคุณลักษณะตัวตรวจรู การควบคุมเครื่องมือวัด การกําเนิด 
การวิเคราะหและการประมวลผลสัญญาณ 
 Introduction to virtual instrumentation, LabVIEW, packets, signals and measuring configuration, 
sensors, signal acquisition, sensor characteristics measurement, instrument control, the generation, 
analysis and processing of signal. 
01066436 วิศวกรรมซอมบํารุง 3 (3-0-6) 
 MAINTENANCE ENGINEERING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 หลักการของการบํารุงรักษา  สาเหตุของการเสื่อมสภาพ  การตรวจสภาพของเครื่องจักร  การ
วางแผนการตรวจซอม  การควบคุมและการประเมินผลการบํารุงรักษา และการประยุกตระบบประมวลผล
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสในงานการบํารุงรักษา 
 Maintenance concepts, depreciation causes, machine and equipment inspection, planning and 
control of maintenance activities, the control and evaluation of maintenance performance, and the 
application of Electronic Data Processing system (EDPS) for maintenance activities. 
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กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก          6  หนวยกิต 
01066411 โครงงาน 1 3 (0-9-0) 
 PROJECT 1 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 โครงงานพัฒนาในดานวิศวกรรมการวัดคุม เพ่ือประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม โดยเนนให
ทํางานเปนกลุม เพ่ือใหโครงงานนั้นสามารถนําแสดงเผยแพรเปนผลงานได และนักศึกษาตองเสนอรายงาน
และเทคนิคเกี่ยวกับโครงงานที่ทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก 
 Design, simulation, and construction of instrumentation engineering projects applicable in 
industries. Students are emphatically worked as teams so that their works can be carried out for an 
exhibition. Oral presentation and written technical reports are required at the end of the first semester. 
01066424 โครงงาน 2 3(0-9-0) 
 PROJECT 2 
 วิชาบังคับกอน : 01066411 โครงงาน 1 
 PREREQUISITE : 01066411 PROJECT 1 
 โครงงานพัฒนาในดานวิศวกรรมการวัดคุม เพ่ือประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม โดยเนนให
ทํางานเปนกลุม เพ่ือใหโครงงานนั้นสามารถนําแสดงเผยแพรเปนผลงานได และนักศึกษาตองเสนอรายงาน
และเทคนิคเกี่ยวกับโครงงานที่ทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง 
 Design, simulation, and construction of instrumentation engineering projects applicable in 
industries. Students are emphatically worked as teams so that their works can be carried out for an 
exhibition. Oral presentation and written technical reports are required at the end of the second semester. 
01066412 สหกิจศึกษาเฉพาะดานทางวศิวกรรมการวัดคุม 6(0-45-0) 
 CO-OPERATIVE EDUCATION IN INSTRUMENTATION ENGINEERING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมการวัดคุม 
 Practices as an apprentice in an enterprise relating to instrumentation engineering. 
xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 6(x-x-x) 
 OVERSEA TRAINING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
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 การศึกษาตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมการวัดคุม 
 Study as an apprentice in oversea organizations relating to instrumentation engineering. 
01066413 การปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ 6(0-45-0) 
 OVERSEA TRAINING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 PREREQUISITE : NONE 
 การศึกษาหรือปฎิบัติงานตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมการวัดคุม 
 Study of practices as an apprentice in oversea organizations relating to instrumentation engineering. 
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