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3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
 เปนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนําความรูพื้นฐานทางดานวิศวกรรมไฟฟา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
รวมถึงตองสามารถประยุกตความรูดานเทคโนโลยีตางๆ เขาดวยกัน  โดยเฉพาะองคความรูทางดานการวัด 
เครื่องมือวัด และระบบควบคุม    องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 
และระบบจําลอง องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ
การวัดคุม รวมไปถึงความปลอดภัยในงานวิศวกรรม เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคที่จะสามารถนําองคความรู
ทั้งหมดไปแกปญหาจริงได นอกจากนี้วิศวกรการวัดคุมตองมีสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม  มีวินัย  
จรรยาบรรณ  คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 

 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 147  หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1. รูปแบบ 
      หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  

 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป 
 อื่น ๆ   
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ในปการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
1) วิศวกรระบบวัดคุม 
2) วิศวกรระบบควบคุม 
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8) ประกอบธุรกิจสวนตัว    



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

3 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),         

ปที่สําเร็จการศึกษา 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

Dr. Mont (Automation), 2551 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2541 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม), 2538 
 

Institute for Automation 
University of Leoben 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2. รศ.ดร.เกษตร ศิริสันติสัมฤทธิ์ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 2552 
 
M. Eng.(Control Engineering), 2533 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2529 
 
อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม), 2525 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง  
Osaka University 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

3. รศ.ดร.สุพรรณ กุลพาณิชย 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 2559 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2531 
 
อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม), 2528 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

4. ผศ.ประภาส  เริงรื่น 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2546 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม), 2539 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

5. ผศ.สุธรรม สัทธรรมสกุล 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ), 2549 
 
อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
(เกียรตินิยม อันดับ 2), 2544 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  สถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาการสงออก ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความออนไหวตอความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของโลก จึงมีผลกระทบกับความสามารถในการสงออก

supanee56
Highlight

supanee56
Highlight

supanee56
Highlight

supanee56
Highlight

supanee56
Highlight
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ของประเทศ และประเทศไทยอยูในฐานะผูซื้อเทคโนโลยีของประเทศอื่นมาผลิต จึงทําใหมูลคาเพิ่มของการผลิตอยู
ในระดับที่ต่ํา นอกจากนั้นเสถียรภาพทางการคลังของประเทศไทยลดต่ําลง เนื่องจากภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น 
กอปรกับประชาชนระดับฐานรากซึ่งสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมมีรายไดนอย ประสบปญหาคาครองชีพ ความ
ยากจน และมีปญหาหนี้สิน ทําใหกําลังซื้อภายในประเทศลดต่ําลง  

11.1.2 ประเทศไทยเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2559 สงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยโดยตรงทั้งทางบวกและทางลบ วิชาชีพวิศวกรซึ่งเปนหนึ่งในเจ็ดอาชีพที่มีขอตกลง
ยอมรับรวมในคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน หรือ Mutual Recognition Arrangement (MRA) ขอตกลงนี้จะชวย
ใหวิศวกรสามารถเขาไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนไดอยางสะดวก วิศวกรไทยอาจตองแขงขันกับวิศวกรจาก
ประเทศอาเซียนอื่น ๆ  ที่จะหลั่งไหลเขามาทํางานในประเทศไทย ขณะเดียวกันวิศวกรไทยจํานวนหนึ่งอาจไป
ประกอบอาชีพยังประเทศอื่นในภูมิภาคที่ใหอัตราคาตอบแทนสูงกวาได  
 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
11.2.1 ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ จากการมีโครงสรางประชากรในวัยผูสูงอายุเพิ่มขึ้น และ

โครงสรางประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นจากการที่การศึกษาของคน
ไทยมีการขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมสูงขึ้น แตคุณภาพการศึกษา
ยังไมเพียงพอตอการปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหกําลังคนในวัยทํางานขาดทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ แนวโนมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคต จะมุงเนนการศึกษาตอเนื่องสําหรับประชากร
ในวัยทํางาน และวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทําใหรูปแบบหลักสูตรการศึกษาในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
ปจจุบัน 

11.2.2 คานิยมที่ดีงามเสื่อมถอย เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยมี
ความเปนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมสูงขึน้ สังคมใหความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง คนไทยมุงหา
รายไดเพื่อสนองความตองการบริโภค การชวยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ําใจไมตรีนอยลง แกงแยงเอารัดเอา
เปรียบกัน ขาดความสามัคคี ไมเคารพสิทธิผูอื่น และขาดการยึดถือประโยชนสวนรวม 

11.2.3 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีดานการศึกษา รวมทั้งการปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) สงผลใหผูเรียนในศตวรรษที่ 
21 (21st century learners) มีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากอดีต นักศึกษามีความสามารถในการทําหลายอยางพรอม
กัน (multitasker) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีดานขอมูลและการสื่อสารที่สูงขึ้น ชอบการคนหาขอมูลและเรียนรู
ดวยตนเองจากอินเตอรเน็ต ถนัดในการบริหารจัดการขอมูลจํานวนมาก ชอบแสดงความคิดเห็น ชอบความมีอิสระ
ในการแสดงออก ชอบการเรียนรูที่สนุกสนาน ชอบการเรียนรูผานสื่อที่เคลื่อนไหว จับตองได หรือมีปฏิสัมพันธกับ
ผูเรียน ชอบการเรียนในลักษณะ active learning เรียนรูตามความสนใจของตนเอง ไดทดลองปฏิบัติ ถนัดในการ
ทํางานเปนทีม พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ เนนผลงานมากกวาวิธีการ 

 
12. ผลกระทบจากสถานการณภายนอกตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
12.1.1 การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตใหตอบสนองตอเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ 

จําเปนตองเนนหลักการของ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุงเนนใหวิศวกรไทยมีความสามารถในการสรางเทคโนโลยีที่
จําเปนขึ้นในประเทศมากขึ้น ลดการซื้อเทคโนโลยี พึ่งพาตนเอง เนื้อหาของหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จึง
เพิ่มการมุงเนนดานความคิดริเริ่มสรางสรรค การสรางนวัตกรรมเขาไปในหลักสูตร 
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12.1.2 เพื่อใหการผลิตบัณฑิตพรอมรับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศ คณะ
วิศวกรรมศาสตรมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนสามารถใชภาษาอังกฤษไดดีในมาตรฐานตามที่กําหนด ดังนั้นจึงได
กําหนดใหนักศึกษานําเสนอวิชาโครงงานเปนภาษาอังกฤษ 

12.1.3 เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตตอบสนองตอลักษณะของผูเรียนที่เปลี่ยนไปจากอดีต 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จึงกําหนดวาหลักสูตรฉบับใหมนี้จะเปนหลักสูตรที่มุงเนนที่ผลลัพธของ
การผลิตบัณฑิตที่เรียกวา outcome-based curriculum โดยไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของคณาจารย ผูใช
บัณฑิต บัณฑิตที่จบใหม นักศึกษาปจจุบัน รวมทั้งผูเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อรวมกันกําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยการนําอักษรตัวแรก
ของคําในภาษาอังกฤษมาเรียงไดเปน “KMITL” ดังนี้ 

- Knowledge: หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพ (professional knowledge) ประกอบดวย
คุณลักษณะยอย 3 ประการ ไดแก 

ก. ความรูในหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่เปนพื้นฐานทางวิศวกรรมในสาขาท่ี
ศึกษา 

ข. ความรูที่ลึกซึ้งในหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมในสาขาที่ศึกษา 
ค. ความรูที่กวางขวาง รอบรู ในศาสตรทางวิศวกรรมในสาขาที่ศึกษา 

- Moral and Ethics: หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวยคณุลักษณะยอย 5 ประการ ไดแก 
ก. วินัย ตรงตอเวลาและรับผิดชอบตอการนัดหมาย 
ข. ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและวิชาชีพ เปนที่ไววางใจของสังคม 
ค. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และรับผิดชอบตอสังคม 
ง. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกร  
จ. ความมีจิตสาธารณะ 

- Information: หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี (information, media, 
technology skills) ประกอบดวยคุณลักษณะยอย 4 ประการไดแก 

ก. Information literacy: ทักษะในการเขาถึงการเขาถึงขอมูล ประเมินความนาเชื่อถือของ
ขอมูลได และนําขอมูลที่ไดไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  

ข. Media literacy: ทักษะในการเขาถึง เขาใจ และใชประโยชนจากสื่อในรูปแบบตางๆ ได
อยางมีวิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ 

ค. Technology literacy: ทักษะในการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิตอล 
รวมทั้งสื่อทางสังคม (Social Media) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ง. Communication skills: หมายถึง ทักษะการสื่อสารขอมูลและความคิดไปสูผูรับอยางมี
ประสิทธิผล โดยใชสื่อหลากหลายรูปแบบ และความสามารถในการใชภาษาท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

- Technical Skills: หมายถึง มีทักษะทางวิชาชีพวิศวกรรม ประกอบดวยคุณลักษณะยอย 5 
ประการ ไดแก 

ก. ทักษะในการใชเครื่องมือทางวิศวกรรม 
ข. ทักษะในการคิดวิเคราะหและแกปญหาเชิงวิศวกรรมอยางเปนระบบ 
ค. ทักษะในการออกแบบและพัฒนาเชิงวิศวกรรม 
ง. ทักษะในการวางแผน และบริหารจัดการทั้งดานสวนบุคคลและสวนรวม 
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จ. ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) ใชความรูความสามารถที่มีเพ่ือสรางแนวคิดใหม 
ผลิตภัณฑใหม หรือกระบวนการใหม 

- Learning and Life Skills: หมายถึง ทักษะการเรียนรูและสรางสรรคสิ่งใหม และทักษะการใชชีวิต 
ประกอบดวยคุณลักษณะยอย 5 ประการ  

ก. Collaboration and Leadership: การทํางานรวมกัน หมายถึง ความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่นในสังคมท่ีมีความหลากหลาย ทั้งในบทบาทผูนําและสมาชิกของทีม รูจักตนเอง
และเขาใจผูอื่น เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตนเอง และ
รับฟงผูอื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง ปรับตัวเขากับสังคม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  

ข. Critical thinking skills: หมายถึงความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิเคราะห
ปญหาและตัดสินใจดวยหลักของเหตุผลอยางรอบดาน 

ค. Dilegence: หมายถึง ความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน ไมยอทอตออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน 
สามารถทํางานจนบรรลุผลสําเร็จได   

ง. Lifelong learning: หมายถึงความเปนผูใฝรูและเรียนรูตลอดชีวิต สามารถเพิ่มพูนความรูให
ตนเองอยางตอเนื่อง และเปนผูเทาทันศาสตรของตนเองเสมอ 

จ. Life skills: ทักษะการใชชีวิต ไดแก adaptability (ความสามารถในการปรับตัว), self-
sufficiency (ความรูจักพอเพียง), และ self-direction (การใชชีวิตอยางมีจุดมุงหมาย) 

 นอกจากนั้น บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ยัง
ไดรับการปลูกฝงใหเปนไปตามอัตลักษณของสถาบันฯ ไดแก ซื่อสัตย ใฝรู สูงาน จากการเรียนและการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ตลอดหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร ลาดกระบังสามารถออกไปรับใชสังคมไทยไดอยางเต็มความ
ภาคภูม ิ

 เมื่อกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรแลว คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงรวมกันกําหนดเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนวิธีการประเมินผลของแตละรายวิชาและภาพรวมของหลักสูตรฯ เพื่อใหตอบสนองตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงคขางตน 

 คณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีเนื้อหาและการจัดการเรียนการ
สอนใหเปนแบบบูรณาการ (integration) มากขึ้น ทั้งในระดับเดียวกัน (horizontal integration) และตางระดับ 
(vertical integration) โดยหลักสูตรชั้นปที่ 1 จะเนนเนื้อหาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานทาง
วิศวกรรม หลักสูตรชั้นปที่ 2 และ 3 จะเนนหลักการพื้นฐานดานวิศวกรรม เนื้อหาในแตละรายวิชาเปนเนื้อหาที่ตอง
เขาใจถึงแนวคิดรากฐาน เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่แข็งแรง อันจะชวยใหการประยุกตใชความรู
เปนไปอยางมีประสิทธิผล หลักสูตรชั้นปที่ 3 และ 4 จะเนนที่การประยุกตใชความรู การแกปญหา และการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ตลอดความรูเชิงวิศวกรรมที่กวางขวางมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนใหเปนแบบ Active 
Learning ที่มากขึ้น เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู กระตุนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และตอบสนองตอผูเรียน
ในยุคปจจุบัน จะชวยใหการเรียนการสอนท่ีเนนแนวคิดรากฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม มุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดีและเกง  

เนนใหมีการพัฒนาบุคลากรใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพรอมทั้งความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาแขนงที่
เกี่ยวของและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันดานการผลิตบัณฑิตที่มี



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

7 
 

ความรู  คุณธรรมและจริยธรรม  นอกจากนี้หลักสูตรยังเนนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพดานวิชาการชั้นสูงใหเปน
ที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล คํานึงถึงการถายทอดความรูและเทคโนโลยีหลายรูปแบบที่เปดกวางสู
สังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอน

เพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ ภาควิชาอื่น) 
13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
   ไมมี 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  
    1.1  ปรัชญา 

 หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุมมีความมุงมั่นผลิตบัญฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะทางปญญาและการ
ปฎิบัติดานการวัดและควบคุม ที่สามารถตอบสนองกับความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนี้ยังมุงเนนใหบัณฑิตเปนนักวิชาการ นักปฎิบัติ และวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม มีความเปนผูนํา สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย สุจริตตอวิชาชีพของตนเอง และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
คนควาวิจัยและพัฒนาตนเอง  อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศสืบไป 

1.2  ความสําคัญ 
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา รายไดหลักของประเทศมาจากการทองเที่ยวและการสง

สินคาออกไปตางประเทศ ซึ่งการสงสินคาออกไปตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  สินคาสงออกเหลานี้ไดจาก
โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ตั้งอยูในประเทศ อยางไรก็ดีการผลิตสินคาใหไดคุณภาพตรงตามความตองการ
ขางตน ตองอาศัยองคประกอบพื้นฐาน 4 อยาง คือ (1) คน (Man) (2) เครื่องจักร/เครื่องมือ/กระบวนการผลิต 
(Machine/Process)  (3) วิธีการ/ขั้นตอนการผลิต (Method/Procedure)  และ (4) วัตถุดิบ (Material) โดยที่
เครื่องจักร/เครื่องมือ/กระบวนการผลิต นับเปนองคประกอบที่สําคัญอันหนึ่งที่จะทําใหสินคาที่ผลิตมีคุณภาพ 
และเปนไปตามขอบงชี้รายละเอียด อยางไรก็ตามการที่จะใหเครื่องจักร/เครื่องมือ/กระบวนการผลิตทํางานไดดี
และถูกตอง ก็ตองอาศัยการวัดที่ถูกตองแมนยํา การควบคุมที่เหมาะสม มีการสอบเทียบเครื่องมือตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ และมีความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน ดวยเหตุนี้หลักวิศวกรรมการวัด
คุมจึงมุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนวิศวกรที่มีความรู ความสามารถทางดานการวัดและควบคุม เครื่องมือ เครื่องจักร 
และกระบวนการผลิต สามารถปฎิบัติงานไดในโรงงานอุตสาหกรรมตอบสนองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานงานภาครัฐ นอกจากนี้ยังเปนนักวิชาการและนักปฎิบัติที่ศึกษาคนควาวิจัยใน
ศาสตรดานการวัดและควบคุม ซึ่งจะยังประโยชนและสนับสนุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศตอไป 

1.3  วัตถุประสงค 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  ความชํานาญ  และสามารถปฎิบัติงาน  ใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูพื้นฐานดานการวัดและควบคุมที่เพียงพอ และสามารถตอยอดองค-

ความรูสมัยใหมสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชในภาคเอกชน 
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนนักวิชาการ นักปฎิบัติ และวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริตตอ

วิชาชีพ มีความเปนผูนําสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการทางวิชาการ
ดานการวัดและควบคุมแกสังคมได 

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถเปดรับการเรียนรูในศาสตรสมัยใหมไดดวยตนเอง โดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความสามารถดานการคนควาวิจัย สามารถศึกษาในขั้นสูงตอไป
ได อันจะเปนการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหมีความทัดเทียมกับอารยะประเทศตอไป 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
ใหมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานไม
ต่ํากวาที่ สกอ. กําหนดคุณวุฒิในระดบั
ปริญญาตรี  

- ติดตามหลักเกณฑของทาง สกอ. 
อยางสม่ําเสมอ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- หลักสูตรผานเกณฑ
มาตรฐานตามที่ สกอ. 
กําหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดานการวัดและระบบ
ควบคุม 

 

- ติดตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ทั้งภาครัฐและเอกชน  

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีดานการวัดและระบบ
ควบคุมที่ใชงานในภาคอุตสาหกรรม 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของการใช
บัณฑิต ทักษะความรู
ความสามารถในการทํางาน 

  อยูในระดับดี 
- รายงานบัณฑิตท่ีพงึ

ประสงคจากสถาน
ประกอบการ 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการทางวิชาการใหมี
ความรูทันสมัยสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดานการ
วัดและระบบควบคุม 

- สนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหไดรับ
การเพ่ิมพูนความรูทั้งจากการ
ฝกอบรม และการทํางานวิจัยที่
สอดคลองกับเทคโนโลยีดานการวัด
และระบบควบคุม 

- สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรให
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

- จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม 

- จํานวนรายงานผลการวิจัย 
- จํานวนของผูเขาศึกษาตอ

และ/หรือ สําเร็จการศึกษา 

 

3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1) สามารถออกแบบกระบวนการการสอบเทียบและประเมินคาความไมแนนอนของเครื่องมือวัดและอุปกรณ

การวัดชนิดตางๆ ได 
 

2) สามารถออกแบบหรือสรางระบบที่มีทั้งการวัดและควบคุมการทํางานตาง ๆ ได รวมถึงสามารถพิจารณา
คัดเลือกอุปกรณการวัดและควบคุมชนิดตาง ๆ เพื่อนําไปใชในกระบวนการไดอยางเหมาะสม 

 

3) มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรม ระบบปฏิบัติ 
การหรืออุปกรณในระบบเครือขายตาง ๆ ได 

 

4) มีความรูและทักษะในงานที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมในแนวกวาง เพื่อใหสามารถบูรณาการความรูมาใชใน
การแกไขปญหาตาง ๆ ได เชน การบริหารจัดการความปลอดภัย การอานแผนผังทางไฟฟา เครื่องกล ทอและ
ระบบเครื่องมือวัด (P&ID) เปนตน 

 

5) สามารถวางแผนการดําเนินงานและบริหารจัดการงานในรูปแบบของคณะทํางานได ทั้งในบทบาทของผูนํา
และผูตาม 
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6) สามารถสื่อสารใหผูอื่นเขาใจไดอยางเปนลําดับขั้นตอนทั้งในรูปแบบของเอกสารหรือสื่อนําเสนอ และการ
นําเสนอดวยวาจา 

 

7) ใชแนวทางตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการทํางาน อันจะทําให
เกิดความเจริญที่ยั่งยืนกับตนเองและประเทศชาติ 

 

8) มีความเขาใจและตระหนักรูวามีความรูใหมเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงมีความใฝที่จะเรียนรูเรื่องใหม ๆ อยูเสมอ  
รวมถึงมีทักษะและเทคนิคในการสรรหาความรู เพื่อศึกษาและแกปญหาทั้งในดานวิชาชีพและการดํารงชีวิต  
ทั้งนี้ตองสามารถวิเคราะห พิจารณา จําแนก หรือแยกแยะขอมูลที่ไดมา วาสวนใดบางเปนขอเท็จจริงที่
นาเชื่อถือ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1  ระบบ  

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดยใน 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค-
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาโดยสัดสวน
เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกต ิ

ขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูรอน) 
 มีภาคศึกษาพเิศษ 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
  ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ    จันทร – ศุกร  เวลา 17.30 – 20.30 น. 
      เสาร และอาทิตย  เวลา 9.00 – 20.30 น. 
 ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 
 ภาคฤดูรอน   เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 
 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการ 

ศึกษาแหงอื่น ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผาน
การคัดเลือก (รับตรง) ตามขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
  ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ 
 ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ 
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
 นักศึกษาไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได 
 นักศึกษาใหมบางคนที่ไมไดพักอาศัยอยูกับผูปกครองและไมมีใครใหคําปรึกษาในปญหาตาง ๆ 

 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต  เทคนิคการเรียนในสถาบัน   และการ

แบงเวลา 
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 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่สอดสองดูแล   ตักเตือน  ใหคําแนะนําแกนักศึกษา  และ
ใหเนนย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปญหาตามขางตนเปนกรณีพิเศษ 

 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา อาจารย และรุนพี่  ไดแก คาย INS 
Camp ในชวงกอนเปดภาคการศึกษา ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมจะประกอบไปดวยการกลาวตอนรับ
และแนะนําหลักสูตร โดยคณาจารยของหลักสูตร  การเรียนการสอนพื้นฐานทางวิศวกรรมเบื้องตนที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  กิจกรรมสันทนาการเพื่อความสนุกสนานและผอน
คลาย  และกิจกรรมบายศรีผูกขอมือเปนกิจกรรมสุดทาย  ทั้งเพื่อสรางความสัมพันธอันดีและความ
สนิทสนมกันระหวางรุนพี่รุนนองและคณาจารย  ซึ่งจะทําใหนักศึกษาใหมมีความรูสึกอบอุนจากการ
ตอนรับที่ดีจากทั้งรุนพี่และคณาจารย  ทั้งนี้ยังทําใหมองภาพของการศึกษาในอีก 4 ปขางหนาไดอยาง
ชัดเจนขึ้น  สามารถวางแผนและปรับตัวเขากับการเรียนในที่ใหมไดเปนอยางด ี

 จัดใหนักศึกษารุนพี่มาชวยเปนพี่เลี้ยงเพื่อชวยในการใหคําปรึกษาหรือแกไขปญหาตาง ๆ   ที่นักศึกษา
ใหมไมอยากแจงใหอาจารยรับทราบ ผานกิจกรรมการจับสายรหัส ในชวงภาคการศึกษาแรก 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
  ชั้นปที่ 1 50 50 50 50 50 
  ชั้นปที่ 2  50 50 50 50 
  ชั้นปที่ 3   50 50 50 
  ชั้นปที่ 4    50 50 
  รวม 50 100 150 200 200 
  คาดวาจะสําเร็จการศึกษา    50 50 

 

2.6  งบประมาณตามแผน  
ปงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

งบบุคลากร 8,250,000 8,662,500 9,150,000 9,600,000 10,080,000 
งบลงทุน 435,000 870,000 1,305,000 1,740,000 1,740,000 
งบดําเนินการ 305,000 610,000 915,000 1,220,000 1,220,000 

รวม 8,990,000 10,142,500 11,370,000 12,560,000 13,040,000 
    

หมายเหตุ ประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลี่ยประมาณ 56,102.5 บาทตอคนตอป 
 

2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  

 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถาม)ี  
เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ 

ปริญญา-ตรี  พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่องการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ง) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร            147 หนวยกิต 
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หนวยกิต 
 กลุมสาระคุณคาแหงชีวิต (บังคับเรียน)             3   หนวยกิต 
 กลุมสาระคุณคาแหงชีวิต (บังคับเลือก)               3   หนวยกิต 
 กลุมวิถีแหงสังคม (บังคับเลือก)                       3    หนวยกิต 
 กลุมศาสตรแหงการคิด (บังคับเลือก)               3    หนวยกิต 
 กลุมศิลปะแหงการจัดการ (บังคับเลือก)               3   หนวยกิต 
 กลุมภาษาและการสื่อสาร (บังคับเรียน)               9   หนวยกิต 
 กลุมภาษาและการสื่อสาร (บังคับเลือก)               3   หนวยกิต 
 เลือกเรียน (เลือกจากใน 5 กลุม)      3   หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ              111 หนวยกิต 

กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับวิศวกร 21     หนวยกิต 
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร    22 หนวยกิต 
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ      59 หนวยกิต 
กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา      3 หนวยกิต 
กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก      6 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 
3.1.3 รายวิชา  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบังเปดสอน (ภาคผนวก จ)  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

 

กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับวิศวกร           21  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 
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01006025 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป    1 (0-3-2) 
   GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
01006030 แคลคูลัส 1    3 (3-0-6) 
   CALCULUS 1 
01006031 แคลคูลัส 2    3 (3-0-6) 
   CALCULUS 2 
01006032 สมการเชิงอนุพันธและพีชคณิตเชิงเสนพื้นฐาน   3 (3-0-6) 
   ELEMENTATRY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA  
 
 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร           22  หนวยกิต 
                                   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

01006010 กลศาสตรวิศวกรรม    3 (3-0-6) 
   ENGINEERING MECHANICS 
01006011 วัสดุวิศวกรรม    3 (3-0-6) 
   ENGINEERING MATERIALS 
01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร    3 (2-2-5) 
   COMPUTER PROGRAMMING 
01006015 เขียนแบบวิศวกรรม    3 (2-2-5) 
   ENGINEERING DRAWING 
01006028 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร    1 (0-3-0) 
   PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS  
01066030 วงจรไฟฟาและวิศวกรรมไฟฟา    3 (3-0-6) 
   ELECTRIC CIRCUIT AND ELECTRICAL ENGINEERING 
01066031 เทอรโมฟลูอิดส    3 (3-0-6) 
   THERMO-FLUIDS 
01066032 สถิติวิศวกรรม    3 (3-0-6) 
   ENGINEERING STATISTICS 
 

กลุมวิชาเฉพาะบังคับ            59  หนวยกิต 
                 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม    0 (0-45-0) 
   INDUSTRIAL TRAINING 

01066001 วงจรอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ    3 (3-0-6) 
   ELECTRONIC CIRCUITS AND DEVICES 
01066102 การออกแบบวงจรดิจิตอลและการประยุกต    3 (2-3-6) 
   DIGITAL CIRCUITS DESIGN AND APPLICATIONS 
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01066103 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา    3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTS 
01066104 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน    3 (2-3-6) 
   MICROPROCESSORS AND APPLICATIONS 
01066107 สัญญาณและระบบ    2 (2-0-4) 
   SIGNALS AND SYSTEMS 
01066108 ระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 
   COMPUTER SYSTEMS AND INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS 
01066109 เครื่องจักรกลไฟฟา    3 (2-3-6) 
   ELECTRICAL MACHINES 
01066110 ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม    2 (2-0-4) 
   FACTORY AUTOMATION  
01066120 มาตรวิทยาในเชิงวิศวกรรม    3 (2-3-6) 
   ENGINEERING METROLOGY 
01066121 การออกแบบระบบการวัด    2 (2-0-4) 
   INSTRUMENTATION SYSTEMS DESIGN 
01066122 การควบคุมคุณภาพ    2 (2-0-4) 
   QUALITY CONTROL 
01066123 ระบบวัดคุมนิรภัย    2 (2-0-4) 
   SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM 
01066130 หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล    2 (2-0-4) 
   INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 
01066131 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม    2 (2-0-4) 
   ENGINEERING ECONOMICS 
01066132 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมการวัดคุม    2 (2-0-4) 
   PROJECT MANAGEMENT FOR INSTRUMENTATION ENGINEERING 
01066522 อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ    3 (3-0-6) 
   SENSORS AND TRANSDUCERS 
01066524 ระบบควบคุม    3 (3-0-6) 
   CONTROL SYSTEMS 
01066611 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ    3 (3-0-6) 
   PROCESS INSTRUMENTATION 
01066621 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม    3 (3-0-6) 
   PROCESS DYNAMICS AND CONTROLS 
01066800 การเตรียมความพรอมโครงงานวิศวกรรม    1 (0-3-2) 
   PRE-ENGINEERING PROJECT 
01066900 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน    1 (0-3-2) 
   BASIC ENGINEERING PRACTICES 
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01066901 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    1 (0-3-2) 
   ELECTRICAL AND ELECTRONICS LABORATORY 
01066902 ปฏิบัติการอุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ   1 (0-3-2) 
   SENSORS AND TRANSDUCERS LABORATORY 
01066903 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการจําลอง   1 (0-3-2) 
   COMPUTER AIDED DESIGN AND SIMULATION LABORATORY 
01066910 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมไดและแบบกระจายหนาที ่  1 (0-3-2) 
   PROGRAMMABLE CONTROL AND  
   DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS LABORATORY 
01066911 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอุตสาหกรรม   1 (0-3-2) 
   COMPUTER SYSTEMS AND INDUSTRIAL NETWORKS LABORATORY 
01066912 ปฏิบัติการการวัดและควบคุมในกระบวนการ    1 (0-3-2) 
   PROCESS INSTRUMENTATION AND CONTROL LABORATORY 
01066922 ปฏิบัติการวาลวควบคุมและระบบทอ    1 (0-3-2) 
   CONTROL VALVES AND PIPING SYSTEM LABORATORY 
01066923 สัมมนาและบรรยายพิเศษสําหรับวิชาชีพทางวิศวกรรม   1 (0-3-2) 
   SPECIAL LECTURES AND SEMINAR FOR PROFESSIONAL ENGINEERING 
 

กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา             3  หนวยกิต 
                 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

01066441 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหในกระบวนการ1    3 (3-0-6) 
   PROCESS ANALYTICAL INSTRUMENTS 
01066442 ระบบผลิตกําลัง1    3 (3-0-6) 
   POWER PLANTS 
01066443 วิศวกรรมหุนยนต2    3 (3-0-6) 
   ROBOTIC ENGINEERING 
01066444 การทดสอบแบบไมทําลายวัตถุเพ่ือการบํารุงรักษา2   3 (3-0-6) 
   NON-DESTRUCTIVE TESTING FOR MAINTENANCE 
01066731 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก2    3 (3-0-6) 
   PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEM 
01066735 การวัดเสมือน2    3 (3-0-6) 
   VIRTUAL INSTRUMENTATION 
01066737 วาลวควบคุม1    3 (3-0-6) 
   CONTROL VALVES 
 

หมายเหตุ 1 กลุมวิชาเลือกทางดานการวัดและควบคุมกระบวนการ  
     (PROCESS INSTRUMENTATION AND CONTROL) 
   2 กลุมวชิาเลือกทางดานเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  
     (MANUFACTURING PROCESS TECHNOLOGY) 
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กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก 6  หนวยกิต  ประกอบดวย 
 - โครงงานพิเศษ 6 หนวยกิต 
 - สหกิจศึกษา/การศึกษาตางประเทศ 6 หนวยกิต 
 

วิชาการศึกษาทางเลือก แบงออกเปน 3 ทางเลือกเพือ่ใหนักศึกษาไดเลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
สําหรับตนเอง 1 ทางเลือก จํานวน 6 หนวยกิต ดังนี้ 

 

1. โครงงานพิเศษ           6  หนวยกิต  
                 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

01066801 โครงงานวิศวกรรมการวัดคุม 1    3 (0-9-0) 
   INSTRUMENTATION ENGINEERING PROJECT 1 
01066802 โครงงานวิศวกรรมการวัดคุม 2    3 (0-9-0) 
   INSTRUMENTATION ENGINEERING PROJECT 2 
2. สหกิจศึกษา 
01006029 สหกิจศึกษา    6 (0-45-0) 
   CO-OPERATIVE EDUCATION  
 
3. การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ 

01006005    การปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ   6 (0-45-0) 
            OVERSEA TRAINING 
 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปดสอน   ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
ความหมายของรหัสประจํารายวิชา  
รหัสวิชาที่ใช  กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  
รหัสตัวที่  1, 2 ไดแกเลข 01 หมายถึง  วิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร 
      90 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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 
ปที่ 1  ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01006030 แคลคูลัส 1 
CALCULUS 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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 

1 (0-3-2) 

01006015 เขียนแบบวิศวกรรม 
ENGINEERING DRAWING 

3 (2-2-5) 

01006010 กลศาสตรวิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS 

3 (3-0-6) 

90595001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
FOUNDATION ENGLISH 

3 (3-0-6) 

01006028 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร 
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS  

1 (0-3-0) 

 รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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ปที่ 1  ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01006031 แคลคูลัส 2 

CALCULUS 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 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 
COMPUTER PROGRAMMING 

3 (2-2-5) 

01066030 วงจรไฟฟาและวิศวกรรมไฟฟา 
ELECTRIC CIRCUITS AND ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

90591001 เรารัก สจล. 
I LOVE KMITL 

2 (1-2-3) 

90591002 กีฬาและนันทนาการ 
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

1 (0-3-2) 

90595002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

 รวม 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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ปที่ 2  ภาคการศึกษาที ่1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01006032 สมการเชิงอนุพันธและพชีคณิตเชิงเสนพื้นฐาน 

ELEMENTARY DIFFENTIAL EQUATIONS AND LINEAR 
ALGEBRA 

3 (3-0-6) 

01066031 เทอรโมฟลูอิดส 
THERMO-FLUIDS 

3 (3-0-6) 

01066001 วงจรอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ 
ELECTRONICS CIRCUITS AND DEVICES 

3 (3-0-6) 

01066102 การออกแบบวงจรดิจิตอลและการประยุกต 
DIGITAL CIRCUITS DESIGN AND APPLICATIONS 

3 (2-3-6) 

01066103 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
ELECTRICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTS 

3 (3-0-6) 

01066900 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน  
BASIC ENGINEERING PRACTICES 

1 (0-3-2) 

01066901 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ELECTRICAL AND ELECTRONICS LABORATORY  

1 (0-3-2) 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงว ิชาการ 
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3-0-6) 

 รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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ปที่ 2  ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01066104 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน 

MICROPROCESSORS AND APPLICATIONS 
3 (2-3-6) 

01066522 อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ 
SENSORS AND TRANSDUCERS 

3 (3-0-6) 

01066524 ระบบควบคุม  
CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066107 สัญญาณและระบบ 
SIGNALS AND SYSTEMS 

2 (2-0-4) 

01066032 สถิติวิศวกรรม 
ENGINEERING STATISTICS 

3 (3-0-6) 

90593XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมศาสตรแหงการคิด 
SCIENCE OF THINKING 

3 (3-0-6) 

01066902 ปฏิบัติการอุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ 
SENSORS AND TRANSDUCERS LABORATORY 

1 (0-3-2) 

01066903 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการจําลอง 
COMPUTER AIDED DESIGN AND SIMULATION LABORATORY 

1 (0-3-2) 

 รวม 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01066110 ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 

FACTORY AUTOMATION 
2 (2-0-4) 

01066108 ระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลอุตสาหกรรม 
COMPUTER SYSTEMS AND INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS 

3 (3-0-6) 

01066611 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ 
PROCESS INSTRUMENTATION 

3 (3-0-6) 

01066621 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม 
PROCESS DYNAMICS AND CONTROLS 

3 (3-0-6) 

01066109 เครื่องจักรกลไฟฟา 
ELECTRICAL MACHINES 

3 (2-3-6) 

90592XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิถีแหงสังคม 
WAY OF LIFE 

3 (3-0-6) 

01066910 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมไดและแบบกระจายหนาที ่
PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED CONTROL 
SYSTEMS LABORATORY 

1 (0-3-2) 

01066911 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอุตสาหกรรม 
COMPUTER SYSTEMS AND INDUSTRIAL NETWORKS LABORATORY 

1 (0-3-2) 

01066912 ปฏิบัติการการวัดและควบคุมในกระบวนการ 
PROCESS INSTRUMENTATION AND CONTROL LABORATORY 

1 (0-3-2) 

รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01066120 มาตรวิทยาในเชิงวิศวกรรม 

ENGINEERING METROLOGY 
3 (2-3-6) 

01066121 การออกแบบระบบการวัด 
INSTRUMENTATION SYSTEMS DESIGN 

2 (2-0-4) 

01066122 การควบคุมคุณภาพ 
QUALITY CONTROL 

2 (2-0-4) 

01066123 ระบบวัดคุมนิรภัย 
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEMS 

2 (2-0-4) 

010664XX วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมการวัดคุม 
INSTRUMENTATION ENGINEERING ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

90594XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมศิลปะแหงการจัดการ 
ART OF MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

01066800 การเตรียมความพรอมโครงงานวิศวกรรม 
PRE-ENGINEERING PROJECT 1

1 (0-3-0) 

01066922 ปฏิบัติการวาลวควบคุมและระบบทอ 
CONTROL VALVES AND PIPING SYSTEMS LABORATORY 

1 (0-3-2) 

01066923 สัมมนาและบรรยายพิเศษสําหรับวิชาชีพทางวิศวกรรม 
SPECIAL LECTURES AND SEMINAR FOR PROFESSIONAL 
ENGINEERING 

1 (0-3-2) 

รวม 18 
 

ปที่ 3 ภาคฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL TRAINING 
0 (0-45-0) 

รวม 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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ปที่ 4  ภาคการศึกษาที ่1 (สําหรับโปรแกรมโครงงาน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
90591XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมคุณคาแหงชีวิต 

VALUE OF LIFE 
3 (3-0-6) 

9059XXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES  

3 (3-0-6) 

XXXXXXXX วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVES 1 

3 (3-0-6) 

01066801 โครงงานวิศวกรรมการวัดคุม 1 
INSTRUMENTATION ENGINEERING PROJECT 1 

3 (0-9-0) 

รวม 12 
 

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที ่2 (สําหรับโปรแกรมโครงงาน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
01066130 หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล  

INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 
2 (2-0-4) 

01066131 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
ENGINEERING ECONOMICS 

2 (2-0-4) 

01066132 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมการวัดคุม 
PROJECT MANAGEMENT FOR INSTRUMENTATION ENGINEERING 

2 (2-0-4) 

90595XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมภาษาและการสื่อสาร 
LANGUAGE AND COMMUNICATIONS 

3 (3-0-6) 

XXXXXXXX วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVES 2 

3 (3-0-6) 

01066802 โครงงานวิศวกรรมการวัดคุม 2 
INSTRUMENTATION ENGINEERING PROJECT 2 

3 (0-9-0) 

รวม 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

25 
 

ปที่ 4  ภาคการศึกษาที ่1 (สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวย
ตนเอง) 

01006029 สหกิจศึกษา 
CO-OPERATIVE EDUCATION  

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที ่2 (สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวย
ตนเอง) 

90591XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมคุณคาแหงชีวิต 
VALUE OF LIFE 

3 (3-0-6) 

90595XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมภาษาและการสื่อสาร 
LANGUAGE AND COMMUNICATIONS 

3 (3-0-6) 

9059XXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES  

3 (3-0-6) 

01066130 หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล  
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 

2 (2-0-4) 

01066131 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
ENGINEERING ECONOMICS 

2 (2-0-4) 

01066132 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมการวัดคุม 
PROJECT MANAGEMENT FOR INSTRUMENTATION ENGINEERING 

2 (2-0-4) 

XXXXXXXX วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVES 1 

3 (3-0-6) 

XXXXXXXX วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVES 2 

3 (3-0-6) 

รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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ปที่ 4  ภาคการศึกษาที ่1 (สําหรับโปรแกรมการปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01006005 การปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ  
OVERSEA TRAINING 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 

ปที่ 4  ภาคการศกึษาที ่2 (การปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
90591XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมคุณคาแหงชีวิต 

VALUE OF LIFE 
3 (3-0-6) 

90595XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมภาษาและการสื่อสาร 
LANGUAGE AND COMMUNICATIONS 

3 (3-0-6) 

9059XXXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES  

3 (3-0-6) 

01066130 หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล  
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 

2 (2-0-4) 

01066131 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
ENGINEERING ECONOMICS 

2 (2-0-4) 

01066132 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมการวัดคุม 
PROJECT MANAGEMENT FOR INSTRUMENTATION ENGINEERING 

2 (2-0-4) 

XXXXXXXX วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVES 1 

3 (3-0-6) 

XXXXXXXX วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVES 2 

3 (3-0-6) 

รวม 21 
 
  รวมตลอดหลักสูตร     147   หนวยกิต 

 

     3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
   คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ฉ) 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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3.2 ชื่อ สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1  อาจารยผูรับผดิชอบหลกัสตูร 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร. ทวีพล  ซื่อสัตย 
ID: X-XXXX-XXXXX-XX-X 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- Dr. Mont-Institute for   
  Automation University of  
  Leoben, Austria, 2551 

 
 

1. งานวิจัย 
   -ระบบวิทัศนจักรกลสําหรับการวัด 
   -ระบบโรงงานอัตโนมัติ 
2. ตําราเรียน 
   - การวิจัยดําเนินงาน 
   - ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 3 
   - การวัดและเครื่องมือวัด 
   - การใชงานกลองถายภาพความรอน 
     อยางมืออาชีพ 
3. ภาระงานสอน 
   - การออกแบบระบบการวัด 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - มาตรวิทยา (6 ช.ม./สัปดาห) 
   - ระบบโรงงานอัตโนมัติ  
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม       
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 

2. รศ.ดร.เกษตร ศิริสันติสัมฤทธิ์ 
ID: X-XXXX-XXXXX-XX-X 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 

 

- อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง 
  อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
  ลาดกระบัง, 2525 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2529 
- M. Eng.(Control Engineering)   
 Osaka University, Japan, 2533 

1.งานวิจัย 
   - การประมวลผลภาพดิจิตอลและการ 
     รูจําวัตถ ุ
2. ตําราเรียน 
   - เครื่องมือวัดคุมทางอุตสาหกรรม 
3. ภาระงานสอน 
   - การวัดคุมในกระบวนการ 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - มาตรวิทยา (6 ช.ม./สัปดาห) 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2552 

 

   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม       
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 

3. รศ.ดร.สุพรรณ กุลพาณิชย 
ID: X-XXXX-XXXXX-XX-X 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 

 

- อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง 
  อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
  ลาดกระบัง, 2528 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2531 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2559 

 

1.งานวิจัย 
   -การออกแบบพีแอลซ ี
   -ระบบโรงงานอัตโนมัต ิ
2. ตําราเรียน 
   - เครื่องควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได 
3. ภาระงานสอน 
   - ระบบควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม       
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 

4. ผศ.ประภาส เริงรื่น 
ID: X-XXXX-XXXXX-XX-X 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2539 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546 

 
 

1. งานวิจัย 
   - ระบบอัตโนมัติสําหรับการเกษตร 
2. ตําราเรียน 
   - 
3. ภาระงานสอน 
   - วิศวกรรมการซอมบํารุง 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม      
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

5. ผศ.สุธรรม สัทธรรมสกุล 
ID: X-XXXX-XXXXX-XX-X 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 

 

- อส.บ.(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 
  (เกียรตินิยม อนัดับ 2) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2549 

 
 

1.งานวิจัย 
  - เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 
  - การสื่อสารไรสาย 
2. ตําราเรียน 
   -  
3. ภาระงานสอน 
   - วงจรดิจิตอล 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - อุปกรณตรวจรูและแปลงสัญญาณ 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม      
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 

 

3.2.2  อาจารยประจําหลักสูตร  
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปที่สําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.วิทยา  ทิพยสุวรรณพร 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง 
  อุตสาหกรรม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2528 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2532 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2551 

1. งานวิจัย 
   - Industrial Measurement and   
     Control 
   -  Industrial Electronics 
   - Digital PID Controllers 
2. ตําราเรียน 
   -  
3.  ภาระงานสอน 
   - เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 1     
     (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 2 
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 3  
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

     (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 

2. รศ.ดร.วิศรุต  ศรีรัตนะ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
- Ph.D. Material and    
  Production Engineering,  
  Fukuoka Institute of 
  Technology (FIT), 2556 

1. งานวิจัย 
   - Sensors and Transducers 
 2. ตําราเรียน 
   - เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 
   - หนังสือปฏิบัติการวิศวกรรม 
     การวัดคุม 1 
 3. ภาระงานสอน 
   - อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลง-  
     สัญญาณ (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - ระบบนิวแมติกสและ- 
     ไฮดรอลิกส  (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม       
     (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
 

3. รศ.วิริยะ กองรัตน 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง 
  อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลย ี
  พระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
  ลาดกระบัง, 2528 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2531 
 

1.งานวิจัย 
   -การออกแบบพีแอลซ ี
   -การควบคุมกระบวนการ 
2. ตําราเรียน 
   -  
3. ภาระงานสอน 
   - กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม       
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

4 รศ.ทรงชัย  วีระทวีมาศ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- คอ.บ. ( อิเลคทรอนิคส- 
  คอมพิวเตอร) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,  
  2531 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2535 

1. งานวิจัย 
   - การประยุกตทางอินเตอรเน็ต 
   - การประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร 
2. ตําราเรียน 
   - ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 - 
  และการประยุกตใชงาน 
   - ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 2 
3. ภาระงานสอน 
   - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร      
     (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - วงจรดิจิตอล  (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - ไมโครโปรเซสเซอร (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 1     
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 2 
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 3  
     (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 

5. รศ.สักรียา  ชิตวงศ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
  อุตสาหกรรม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2537 

1. งานวิจัย 
   - Signal Processing 
   - Industrial Insturmentation and 
     Process Control 
2. ตําราเรียน 
   - วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส 
   - วิศวกรรมการวิเคราะหวงจรไฟฟา 
3. ภาระงานสอน 

   - อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
     (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การออกแบบระบบการวัด 
     (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - กระบวนการพลศาสตร 
     และการควบคุม (6 ช.ม./ สัปดาห) 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 1     
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 2 
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 3  
     (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1     (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2     (9 ช.ม./ สัปดาห) 

6.  รศ.อาจินต นวมสําราญ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง,  
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง,  

1. งานวิจัย 
   - การออกแบบตัวควบคุม PID 
   - เครือขายเซ็นเซอรไรสาย 
2. ตําราเรียน 
   -  
3. ภาระงานสอน 
   - วิศวกรรมระบบควบคุม 
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม      
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 

7. ผศ.ดร.นรินทร ธรรมารักษวัฒนะ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- วท.บ. (สถิติ-คอมพิวเตอร) 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2536 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
- ปร.ด.วิทยาศาสตรนาโนและวัสด,ุ   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2559 

1. งานวิจัย 
- ดานการตรวจวัดและการสื่อสาร- 
  ขอมูล 
2. ตําราเรียน 
   -  
3. ภาระงานสอน 
   - การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม- 
     และโครงขาย (3 ช.ม./ สัปดาห) 
    - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม      
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห)   

8. ผศ.ดร. พงษชัย  นิลาศ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2537 
- M.S. (Electrical Engineering) 
  Vanderbilt University, USA,   
  2541 
- Ph.D. (Electrical Engineering) 
  Vanderbilt University, USA,    
  2546 
 

1. งานวิจัย 
   -วิศวกรรมหุนยนต 
2. ตําราเรียน 
    -     
3. ภาระงานสอน 
   - เครื่องจักรกลไฟฟา  (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การควบคุมคุณภาพ  (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม 1     
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 

9. ผศ.เชื้อ  นกอยู 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- คอ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
  พระนครเหนือ, 2529 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540 

1. งานวิจัย 
   - ระบบทําความเย็น 
2. ตําราเรียน 
   -  
3. ภาระงานสอน 
   - เครื่องจักรกลไฟฟา 
     (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา     
      (3 ช.ม./ สัปดาห) 
   - การทดลองทางวิศวกรรมการวัดคุม      
      (6 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 1 (9 ช.ม./ สัปดาห) 
   - โครงงาน 2 (9 ช.ม./ สัปดาห) 

10.  ดร. นภศูล วงษวานิช 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 
 

- B. Eng (Electronics and    
  Electrical Engineering),  
  University of Cantabury,  
   New Zealand, 2554 

1. งานวิจัย 
   - Modeling and Control System 
   - System identifications 
2. ตํารา 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

- Ph.D. (Electronics and  
  Electrical Engineering),  
  University of Cantabury,  
  New Zealand, 2559 

   -  
3. ภาระงานสอน 
   - สัญญาณและระบบ 
  (3 ช.ม./ สัปดาห) 

 

 3.2.3  อาจารยพิเศษ  
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 

สถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
สถานที่ทํางาน 

1.  นายทวิช  ชูเมือง 
 

- อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องมือวัด 
  ทางอุตสาหกรรม) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2540 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด  
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
22/2 ตําบล มาบตาพุด    อําเภอ เมือง 
จังหวัด ระยอง 21150 
 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถาม)ี 

 จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรไดกําหนด
รายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจดัในกลุมวิชาการศึกษาทางเลือก  โดยทั่วไปมีความตองการใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
รายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือดวยขอจํากัดใด  ๆก็จะเปนการ
อนุโลมใหเรียนรายวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมวัดคุมและโครงงานวิศวกรรมการวัดคุมแทนสหกิจศึกษาได 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) ทกัษะในการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในหลักการ ความจําเปน

ในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
(2)  บูรณาการความรูที่ไดเรียนมาเพ่ือนําไปใชในการแกปญหา 
(3)  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
(4)  มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 
(5)  มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดอยางสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2  ชวงเวลา 
นักศึกษาจะฝกงานในชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน หากเลือกโปรแกรมสหกิจศึกษานักศึกษาจะตองไป

ปฏิบัติสหกิจในชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษา 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
 ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชงานหรือสอดคลองกับเนื้อหา

องคความรูที่เกีย่วของกับวิศวกรรมการวัดคุม เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 1-2 คน   และมีรายงานที่ตองนําสงและนําเสนอตามรูปแบบ    และระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด  

5.1  คําอธิบายโดยยอ  
 โครงงานดานวิศวกรรมวัดคุมที่นักศึกษาสนใจ   สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน 

ประโยชนที่จะไดรับจากโครงงาน  มีวัตถุประสงคและขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
 นักศึกษาสามารถทํางานดวยตนเองหรือเปนทีม  มีความถนัดในการใชอุปกรณ เครื่องมือในการทําโครงงาน 

5.3  ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1-2  ของปการศึกษาที่ 4 

5.4  จํานวนหนวยกิต  
  6 หนวยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเบื้องตนที่เกี่ยวของกับ

โครงงาน  
5.6  กระบวนการประเมินผล  

 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอตัวอยางงานที่ทําไดสําเร็จไปแลว 
และสุดทายการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยผูสอบไมต่ํากวา 3 คน   ตามวิธีการประเมินผลที่หลักสูตรวิศวกรรม-
การวัดคุมไดกําหนดไวกอนลวงหนา 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
 เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน   และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

 การทวนสอบในระดับรายวิชา  ควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน   มีการประเมินขอสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  สามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําการศึกษาเชิง

ขอมูลสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผลการศึกษาที่ไดยอนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร     รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรอิสระ โดยการทําการศึกษาอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

 (1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต   ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา   ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา  ความเห็นตอความรู ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

 (2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ  โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม    เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตาง ๆ เชน ปที่ 1  ปที่ 5  เปนตน 

 (3)  การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
 (4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม  หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในดานความรู  ความพรอม  และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา    และเขาศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

 (5) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ปประกอบอาชีพ   ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขั้นดวย 

 (6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมนิหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา 
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 (7) ผลงานของนักศึกษาทีป่ระเมินเปนรูปธรรมได เชน (ก) การพัฒนาและสรางชิ้นงานดานวิศวกรรม-
การวัดคุม   (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ   (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ      
(ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
 (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม    ใหมีความรู       และเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน  คณะ  ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 (2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน  และการ

วิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ  หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 (3)  ใหอาจารยใหมเขาสังเกตการสอนของอาจารยอาวุโส  และลองใหอาจารยใหมไดสอนรวม 
 (4)  สงอาจารยใหมเขาอบรมจรรยาบรรณตามกําหนดที่คณะหรือสถาบัน มีหมายกําหนดจัดไวให 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณ  เพื่อสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ  ฝกอบรม  ดูงานทางวิชาการ  และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ  หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 (2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  

 (1) การมีสวนรวมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการแกชุมนุมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู และ
คุณธรรม 

(2)  มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
 (3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     และมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิชาชีพเปนรอง 
 (4) จัดสรรงบประมาณที่คณะและสถาบันไดจัดสรรใหสําหรับการทําวิจัย 
 (5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ และของสถาบัน 
 (6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ และของสถาบัน 
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ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

58 
 

 
 

 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

59 
 

 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

60 
 

 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

61 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

62 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

63 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

64 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

65 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

66 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

67 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

68 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

69 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

70 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

71 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

72 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

73 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

74 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

75 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

76 
 

 

 

 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

 
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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(ฉบับที่ 2) 
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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
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99 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

100 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

101 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

102 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

103 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

104 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

105 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

106 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

107 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

108 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

109 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

110 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

111 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

112 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

113 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

114 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

115 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

116 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

118 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

119 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

120 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

121 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

122 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

123 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

124 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

125 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

126 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

127 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

128 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

129 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

130 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

131 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

132 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

133 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

134 มคอ. 2 

. 

 



 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล

 

วิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.

135 มคอ. 2 

. 

 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

136 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ฉ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ         111    หนวยกิต 

 

กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับวิศวกร         21    หนวยกิต 

                             หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

01006020 ฟสิกสทั่วไป 1             3 (3-0-6) 

  GENERAL PHYSICS 1 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  PREREQISITE : NONE 

เวกเตอร การเคลื่อนท่ีและกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุดศูนยกลางแรงโนม
ถวงและจุดเซนทรอยด คลื่นและการสั่น กลศาสตรของไหล แกสอุดมคติและสารบริสุทธิ์ งานและความรอน 
การนําความรอน การพาความรอนและการแผรังสีความรอน 

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 substances , 
work and heat, thermal conduction, thermal convection Thermal radiation. 

 

01006021 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1           3 (3-0-6) 

  GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  PREREQISITE : NONE 

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 01006020 ฟสิกสทั่วไป 1 

The experiments  correspond to the subject in 01006020 General Physics 1. 

 

01006022 ฟสิกสทั่วไป 2            3 (3-0-6) 

GENERAL  PHYSICS  2 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

PREREQISITE :  NONE  

การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไรเซซั่น เลนสและอุปกรณทางแสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสรางของอะตอม แบบจําลองอะตอมของ
บอร สมการโชรดิงเจอร ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว การวิเคราะห
วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสรางพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส คุณสมบัติเบื้องตนของสารกึ่ง
ตัวนํา พื้นฐานไดโอดทรานซิสเตอรชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟา การใชงานไดโอดพื้นฐาน 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

138 
 

Reflection and refraction, polarization, Plane mirrors, Lens and optical instruments, 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 : ไมมี                                

PREREQISITE :  NONE  

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 01006022 ฟสิกสทั่วไป 2 

The experiments that correspond to the subject in 01006022 General Physics 2 

 

01006024 เคมีท่ัวไป            3 (3-0-6) 

GENERAL CHEMISTRY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี                                  

PREREQISITE : NONE  

พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ, คุณสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย, สมดุล
เคมี, สมดุลไอออน, จลนพลศาสตรเคมี, โครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม, พันธะเคมี, สมบัติตามตาราง   
พีริออดกิ, ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ, ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน, ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ 

Stoichiometry and basis of the atomatic theory ; properties of gas,  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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป           1 (0-3-2) 

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE :NONE  

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 01006024 เคมีท่ัวไป 

The experiments that correspond to the subject in 01006024 General Chemistry 

 

 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

139 
 

01006030 แคลคูลัส 1            3 (3-0-6) 

CALCULUS 1 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ฟงกชัน, ลิมิต, ความตอเนื่อง และการประยุกตใช อุปนัยเชิงคณิตศาสตร แนะนําอนุพันธ การหาอนุพันธ การ
ประยุกตใชอนุพันธ ปริพันธจํากัดเขต การปริพันธดวยปฏิยานุพันธ การประยุกตใชปริพันธจํากัดเขต  รูปแบบ
ของการปริพันธที่หาคาไมได  ปริพันธไมตรงแบบ  การหาปริพันธดวยวิธีเชิงตัวเลข  อันดับและอนุกรมของ
จํานวน การกระจายอนุกรมเทเลอรของฟงกชันพื้นฐานการวิเคราะหเวกเตอร  

Function, Limit, Continuity and their applications, Mathematical induction, Introduction to 
derivative, Differentiation, Applications of derivative, Definite integrals, Antiderivative 
integration, Application of definite integral, Indeterminate forms, Improper integrals, 
Numerical integration, Sequences and series of numbers, Taylor series expansions of 
elementary functions vector analysis. 

 

01006031 แคลคูลัส 2            3 (3-0-6) 

CALCULUS 2 

วิชาบังคับกอน : 01006030 แคลคูลัส 1 

PREREQISITE : 01006030 CALCULUS 1 

ฟงกชันหลายตัวแปรและการประยุกตใช พีชคณิตของเวกเตอรในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชัน
จํานวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธและปริพันธของฟงกชันจํานวนจริงและฟงกชันเวกเตอรจํานวนจริงหลาย
ตัวแปร แนะนําปริพันธเสน เสน ระนาบ และพ้ืนผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันจํานวนจริงในปริภูมิ
สามมิติ ทฤษฎีบทหลักที่เก่ียวกับการประยุกต เชน ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีไดเวอรเจนซ ทฤษฎีบทของเกาส 
ทฤษฎีบทของสโตกส เปนตน 

Functions of several variables and theirs 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, Lines, planes and surfaces in three-dimensional space, Calculus 
of real - valued functions in three-dimensional space, Calculus of real – valued functions in 
three-dimensional space, Principal theory for applications such as Green’s theorm, 
divergence theorem, Gauss theorem, Stokes theorem, etc. 

 

01006032 สมการเชิงอนุพันธและพีชคณิตเชิงเสนพื้นฐาน        3 (3-0-6) 

ELEMENTARY DIFFENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  
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ระบบสมการและการแปลงเชิงเสน เวกเตอรและสเปซ เมตริกซ ผลเฉลยของสมการเชิงเสนโดยวิธีเมตริกซ ฐาน 
ฐานตั้งฉาก และการประยุกตใชงาน การแปลงลาปาซ การแปลงแซด การแปลงฟูริเยร ฯ ฟงกชันเชิงซอนและ
การแปลง แนะนําสมการเชิงอนุพันธและการประยุกตใช  สมการอนุพันธเชิงเสนและไมเชิงเสน สมการเชิง
อนุพันธสามัญ  การประยุกตสมการเชิงอนุพันธสามัญกับปญหาทางวิศวกรรม  ปญหาคาเริ่มตน 

System of linear equations and solutions. Vector and space, Matrices, Solution of linear 
equations by matrices, bases, orthonormal bases and applications in Fourier series, etc. 
Linear transformations : Laplace transformation, Z-transformation Fourrier-Transformation, 
complex function and transformation, Introduction to differential equations, linear and 
nonlinear differential equation, Ordinary differential equations, Application of ordinary 
differential equation for engineering problems, initial value problems. 

 

กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน            22     หนวยกิต 

                    หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01006010 กลศาสตรวิศวกรรม           3 (3-0-6) 

ENGINEERING MECHANICS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE :NONE  

ระบบของแรง แรงลัพธ สมดุล สถิตยศาสตรของของไหล จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุ
เกร็ง กฎของที่ 2 ของนิวตัน 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 

PREREQISITE :NONE  

ศึกษาความสัมพนัธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของวัสดุวิศวกรรมกลุม
หลักๆ เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ 
คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ  

Study of relationship between structures, properties, production processes and applications 
of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites; 
phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and materials 
degradation. 
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141 
 

01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร          3 (2-2-5) 

COMPUTER  PROGRAMMING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ
ซอฟตแวร  การประมวลผลขอมูล การออกแบบและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม ระดบัของภาษาคอมพวิเตอร 
ตัวแปลภาษา การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง องคประกอบของประโยคคําสั่ง เชน คาคงที่ 
ตัวแปร เครื่องหมายกระทําการนิพจน ชนิดของขอมูลแบบตางๆ คําสั่งแบบตามลําดับ แบบกําหนดเงื่อนไข 
และแบบวนซ้ํา การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานตาง ๆ   การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือในการพัฒนา
โปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบและแกไขโปรแกรม 

Basic computer architecture; computer system component; hardware and software 
interaction; electronic data processing concepts; program design and development 
methodology; levels of computer languages; compiler; computer programming using high 
level language; component of statement e.g. constant, variable, operator, expression, data 
types; sequential statement; control statement; iteration statement; computer application; 
practice in using program development tools; program testing and debugging. 

 

01006015 เขียนแบบวิศวกรรม           3 (2-2-5) 

ENGINEERING DRAWING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี                            

PREREQISITE :NONE  

การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียนภาพ 3 มิต)ิ      
การกําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชวยและภาพแผนคลี่ การสเก็ตราง
แบบ  การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นสวน  พื้นฐานในดานการใชคอมพวิเตอรชวยในการเขียนแบบ 

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. 

 

01006028 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร          1 (0-3-0) 

PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS  

วิชาบังคับกอน :   ไมม ี

PREREQUISITE :   NONE  
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การเขารวมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมศาสตรจัดเตรียมขึ้น เพื่อเปนการแนะแนว และเตรียม ความพรอม
นักศึกษาในการศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสําเร็จ ปฎิบัติการพ้ืนฐานและโครงงานเบื้องตน
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

Participates in activities organized by the Faculty of Engineering of advising and preparing 
students for successful Engineering education and career. Fundamental Laboratory and 
project in science and technology. 

 

01066030 วงจรไฟฟาและวิศวกรรมไฟฟา          3 (3-0-6) 

ELECTRIC CIRCUITS AND ELECTRICAL ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE 

พื้นฐานการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา อุปกรณใน
วงจรไฟฟา ตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ วงจรลําดับที่หนึ่งและวงจรลําดับที่สอง การตอบสนองใน
สภาวะชั่วครู   การตอบสนองในสภาวะอยูตัว  เฟสเซอร  วงจรไฟฟากําลัง  เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกําเนิด
ไฟฟา มอเตอรและการใชงาน ระบบไฟฟา 3 เฟส ระบบสงจายกําลังไฟฟา พื้นฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟา 

Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power; transformers; Circuit elements; 
resistance, inductance, and capacitance; first and second order circuits; transient response, 
steady state response; phasor diagram; AC power circuit; introduction to electrical machinery; 
generators, motors and their uses; concepts of three-phase systems; method of power 
transmission; introduction to some basic electrical instruments. 

 

01066031 เทอรโมฟลูอิดส            3 (3-0-6) 

THERMO-FLUIDS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

คุณสมบัติของของเหลว สถิตยศาสตรของไหล การวิเคราะหการควบคุมปริมาตร; มวลโมเมนตัม และสมการ
พลังงาน สมการเบอนูลี่และการประยุกต แนวคิดชั้นขอบเขต; การไหลและการสูญเสียภายในทอ  กฎขอท่ีหนึ่ง
และสองของอุณหพลศาสตร การประเมินคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร กาซทางอุดมคติและกาซจริง การ
ควบแนนของสสาร  โหมดการถายเทความรอนเปรียบเทียบในเชิงไฟฟา 

Fluid Properties; Fluid Statics; Control Volume Analysis; Mass, Momentum, and Energy 
Equations; Bernoulli Equation and Applications; Boundary Layer Concept; Pipe Flows and 
Losses; First and Second Law of Thermodynamics; Evaluation of Thermodynamic Properties; 
Ideal and Real Gases; Condensable Substances; Heat Transfer Modes; Electrical Analogy. 
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01066032 สถิติวิศวกรรม             3 (3-0-6) 

ENGINEERING STATISTICS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE                                             

ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม; การอนุมานทางสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน; การวิเคราะหความ
แปรปรวน; การถดถอยและสหสัมพันธ โดยใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการแกปญหา 

Probability theory; random variables; statistical inference and hypothesis testing; analysis of 
variance; regression and correlation; application of statistical methods in problem solving. 

 

กลุมวิชาบังคับ            59   หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 

01006004 การฝกงานอุตสาหกรรม           0 (0-45-0) 

INDUSTRIAL TRAINING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

นักศึกษาทุกคนจะตองผานการฝกงานระยะสั้นในภาคอุตสาหกรรมในภาคฤดูรอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง ทั้งนี้
เพื่อเปนการเสริมสรางประสบการณและทักษะตางๆ โดยนักศึกษาทุกคนจะตองสงรายงานหลังจากสิ้นสุดการ
ฝกงาน 

The students are required to complete a short-term industrial practical training during  a 
summer period for at least 300 hours. This course is aimed at enhancing their experience and 
skills. The students are required to submit the report after completing the activities. 

 

01066001 วงจรอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ          3 (3-0-6) 

ELECTRONIC CIRCUITS AND DEVICES  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

พื้นฐานเซมิคอนดักเตอรและทฤษฎีโครงสรางของรอยตอพีเอ็น คุณลักษณะและการประยุกตใชงานไดโอดและ
ซีเนอรไดโอด วงจรจัดรูปสัญญาณ วงจรจายไฟตรงอยางงายและวงจรทวีแรงดันไฟตรง ทรานซิสเตอร 2 
รอยตอ (BJT) และทรานซิสเตอรสนามไฟฟา (FET) : คุณลักษณะ ขอกําหนดตางๆ และเทคนิคการจัดไบแอส 
การวิเคราะห และการออกแบบวงจรขยายโดยใชทรานซิสเตอร 2 รอยตอ และทรานซิสเตอรสนามไฟฟา ออป
แอมป : ลักษณะสมบัติ ขอกําหนดเฉพาะและการประยุกตใชงานออปแอมป ทฤษฎีการทํางาน สมบัติและ
ขอกําหนดเฉพาะของอุปกรณใชงานแบบเปนเชิงเสน และไมเปนเชิงเสน การวิเคราะหและออกแบบวงจร
ประยุกตทางอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรแหลงจายไฟ วงจรกรองความถี่วงจรขยายแบบตางๆ เปนตน การทดลอง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ การประยุกต 
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Basic semiconductor physics and p-n junction theory. Diodes and zener Diodes characteristics 
and specifications. Wave shaping circuits, simple DC power supply and DC voltage multiplier 
circuit design. Bipolar Junction Transistor (BJT) and Field Effect Transistor (FET): operations, 
characteristics and specifications. DC biasing technique. Analysis and design of BJT and FET 
amplifiers. Operational amplifiers (op amp): theory of operation, characteristic and 
specifications of devices, linear and non-linear applications. Analysis and design of selected 
electronic circuits such as power supply, filter circuit, and amplifiers. Experiments and 
application of electronic devices 

 

01066102 การออกแบบวงจรดิจิตอลและการประยุกต         3 (2-3-6) 

DIGITAL CIRCUITS DESIGN AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ทฤษฎีเบื้องตนของวงจรสวิทชิ่ง พีชคณิตบลูลีน รหัสคอมพิวเตอร ตารางความเปนจริง แผนผังแบบคะนอห 
แผนผังแบบเวน ลอจิกเกทแบบพื้นฐาน วงจรบวก วงจรลบ วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กเซอร 
วงจรดีมัลติเพล็กเซอร ฟลิบฟลอบ วงจรนับ การออกแบบวงจรดิจิตอลและการนําไปประยุกตใชงาน  แนะนํา
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน 

Theory of logical switching; Boolean algebra, computer code; truth tables; Karnaugh and 
Venn map; basic logical gates: adder circuit, subtractor circuit, encoder circuit, decoder 
circuit, multiplexer circuit, demultiplexer circuit, flip-flop and counter circuit; digital circuits 
design and applications.  Introduction to  fundamentals of microprocessor. 

 

01066103 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา          3 (3-0-6) 

ELECTRICAL MEASUREMENT AND INSTRUMENTS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

หนวยการวัดและมาตราฐานของเครื่องมือวัดทางไฟฟา การแบงประเภทและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด ความ
ปลอดภัยและความแมนยํา การวิเคราะหผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา ดีซีและเอซี ทั้งแบบ
อนาลอกและดิจิตอล การวัดกําลังไฟฟา ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน การวัดคาความตานทาน ความ
เหนี่ยวนําและความเก็บประจุ การวัดความถี่และชวงเวลา การวัดทางเหล็ก เทคนิคทางดิจิตอลสําหรับการวัด 
สัญญาณรบกวน การปองกัน อัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณรบกวน การเพิ่มประสิทธิภาพ  แนะนํา
ทรานสดิวเซอร 

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; 
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resistance, inductance, and capacitance measurements;  frequency and period/time-interval 
measurement; magnetic measurement; digital measurement techniques; noise, shielding, and 
signal-to-noise ratio; enhancement techniques; transducers. 

 

01066104 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน         3 (2-3-6) 

MICROPROCESSORS AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน สถาปตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร คําสั่งและการอางตําแหนง การโปรแกรมภาษา 
C และภาษาแอสเซมบลี้ อินเตอรรัพท การสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม ตัวนับ/ตัวจับเวลา การเชื่อมตออินพุต-
เอาตพุต การเชื่อมตอกับอนิเตอรเน็ตของอุปกรณตางๆ การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรเลอรในระบบการวัด
คุมและในระบบอัตโนมัติ 

Introduction to microprocessors, microcontroller architectures, instruction and addressing 
modes, assembly and C programming, interrupts, serial communications, timer/counter, 
input-output interfaces, internet of things, applications of microprocessors in instrumentation 
and automation systems. 

 

01066107 สัญญาณและระบบ           2 (2-0-4) 

SIGNALS AND SYSTEMS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ระบบสัญญาณแบบตอเนื่อง ระบบสัญญาณแบบไมตอเนื่อง การวิเคราะหสัญญาณแบบตาง ๆ โดยใชอนุกรมฟู
ริเยร การแปลงลาปลาซ การแปลงฟูริเยร การแปลง z การคอนโวลูชันของสัญญาณ การเขียน      แทนระบบ
ดวยโดเมนความถ่ีและโดเมนเวลา  การตอบสนองของระบบ 

Continuous and discrete systems; signal analysis using Fourier series; Laplace transforms; 
Fourier transforms; z-transforms; signal convolution; representation of systems in time and 
frequency domains; system responses. 

 

01066108 ระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลอุตสาหกรรม       3 (3-0-6) 

COMPUTER SYSTEMS AND INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  
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ระบบคอมพิวเตอร การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณตอพวงตางๆ  แบบจําลองและรูปแบบการสื่อสาร
ขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม เชน ระบบ Fieldbus Modbus 
และ Hart  ระบบควบคุมและตรวจสอบแบบอํานวยการ  เปนตน 

Computer systems; interfacing techniques and programs for peripheral devices; data 
communication techniques and simulation; computer network and industrial data 
communication techniques including fieldbus system, HART protocol, modbus protocol; 
supervisory control and data acquisition systems. 

 

01066109 เครื่องจักรกลไฟฟา           3 (2-3-6) 

ELECTRICAL MACHINES  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE 

วงจรสนามแมเหล็ก; หลักการการแปลงพลังงานกลไฟฟา; พลังงานและพลังงานรวม;         หมอแปลงไฟฟา 1 
เฟส และ 3 เฟส;  หลักการของเครื่องจักรหมุน;  เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง         การสรางเครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสสลับ; เครื่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส; เครื่องจักรกลไฟฟาแบบ   อินดักชั่น 1 เฟส และ 3 เฟส;  
การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา 

Magnetic circuits; principles of electromechanical energy conversion; energy and co-energy; 
single phase and three-phase transformer;s principles of rotating machines; DC machines; AC 
machines construction; synchronous machines; single phase and three phase induction 
machines; protection of machines 

 

01066110 ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม         2 (2-0-4) 

FACTORY AUTOMATION  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE        

หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในการผลิต ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมแบบลําดับ โครงสรางและ
หลักการทํางานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได อุปกรณทางอินพุตและเอาตพุต เชน อุปกรณ
ตรวจจับ สวิตช โซลินอดยวาลว เอ็นโคดเดอร การเขียนโปรแกรมสําหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล IEC 
61131 การติดตอสื่อสารสําหรับเครือขายระบบควบคุม การกระจาย การรวมศูนยการควบคุม ในระดับเครื่อง
ควบคุม และ การควบคุมระยะไกล ในระดับอุปกรณ การออกแบบระบบควบคุมสําหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ 

Basic principles of manufacturing automation; structure and operation of Programmable Logic 
Control (PLC); input and output devices such as sensor, relays, solenoid valve etc.;  
Programming methods for PLC under IEC 61131 standard; communication system for PLC 
network; distributed and centralized control system for controller link and remote control 
system for device network; control system design for autonomous systems using PLC. 
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01066120 มาตรวิทยาเชิงวิศวกรรม           2 (2-3-6) 

ENGINEERING METROLOGY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนํามาตรวิทยา นิยามของมาตรวิทยา ระบบหนวยมาตรฐาน มาตรฐานการวัดและการสอบกลับไดของการ
วัด ทบทวนการวัดและเครื่องมือวัดในกระบวนการ การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟา เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
เครื่องมือวัดน้ําหนัก และการวัดมิติ หลักการการสอบเทียบเครื่องมือวัดในกระบวนการที่ใชสําหรับวัดคา
อุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหล หลักการการสอบเทียบตัวควบคุมและอุปกรณควบคุมสุดทาย  การ
ประเมินคาความไมแนนอน  การรายงานผลการสอบเทียบ ระบบมาตรฐาน คุณภาพ การสอบเทียบเครื่องมือ
วัดตามขอกําหนดในระบบคุณภาพ 

Introduction to metrology; definitions of metrology; international system of units; 
measurement standards and traceability; review of process measurements and instruments;    
calibration of electrical instrument, temperature instrument, weight and dimension; 
calibration of process instruments used for measuring temperature, pressure, level, flow rate; 
calibration of controllers and final control elements; evaluation of uncertainty; calibration 
reports; Standard systems; Quality of traceability in calibration. 

 

01066121 การออกแบบระบบการวัดคุม          2 (2-0-4) 

INSTRUMENTATION SYSTEMS DESIGN  

วิชาบังคบักอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนําระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม    สัญลักษณและการระบุตาง ๆ ที่ใชในกระบวนการ
อุตสาหกรรม  การเขียนแผนภูมิการทํางานของกระบวนการ  แผนภูมิแบบวงและแผนภูมิการเดินสายวงจร  
ตารางขอกําหนดมาตรฐานของอุปกรณตาง ๆ  วิธีการติดตั้ง  แผนผังรวมของกระบวนการทั้งระบบ  อุปกรณ
ควบคุมสุดทาย  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. 

 

01066122 การควบคุมคุณภาพ           2 (2-0-4) 

QUALITY CONTROL  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  
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แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ ระบบการควบคุมคุณภาพ  การจัดการการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห
คุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ และการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ รวมถึงความนาเชื่อถือทาง
วิศวกรรมสําหรับการผลิต 

Quality control paradigm; quality control systems; quality control management, quality 
analysis; quality enhancing techniques and statistical quality control; engineering reliability 
for manufacturing. 

 

01066123 ระบบวัดคุมนิรภัย           2 (2-0-4) 

SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ศึกษาหลักการปองกันการสูญเสีย; การออกแบบการวิเคราะหและการควบคุมอันตรายในสถานที่ทํางาน 
องคประกอบของมนุษย การจัดการดานความปลอดภัย; พื้นฐานระบบวัดคุมนิรภัย แบบจําลองวัฎจักรชีวิต
ความปลอดภัย วิธีการศึกษาสิ่งที่เปนอันตราย การลดความเสี่ยงดวยระบบการวัดคุมนิรภัย วธิีการกําหนด
ระดับวัดคุมนิรภัย การออกแบบโครงสรางระบบการวัดคุมนิรภัย การเลือกอุปกรณวัดสําหรับทําหนาที่ปองกัน
ภัย การวิเคราะหความเชื่อมั่น ตัวควบคุมท่ีผานการรับรองดานความปลอดภัย เอกสารและการจัดการ การ
ทดสอบเชิงพิสูจนและวินิฉัย 

Study of loss prevention principles; design, analysis, and control of workplace hazards, 
human element; safety management; Overview of safety instrumented system (SIS); safety 
life cycle models; hazard study method; risk reduction by SIS; safety integrity level (SIL) 
determination method; designing SIS structures; selecting instruments for safety duties; 
reliability analysis; safety-certified controllers; documentation and management; diagnostics 
and proof testing. 

 

01066130 หุนยนตอุตสาหกรรมและวิทัศนจักรกล         2 (2-0-4) 

INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

พื้นฐานของเทคโนโลยีหุนยนต; ประวัติความเปนมาของหุนยนต; การจําแนกประเภทของหุนยนต; รูเบื้องตน
เกี่ยวกับหุนยนตอุตสาหกรรม การกําหนดคาทางกายภาพของหุนยนต การใชงานสําหรับหุนยนตอุตสาหกรรม 
การควบคุมการเคลื่อนไหวของหุนยนตอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมหุนยนต ระบบการมองเห็นหุนยนต, วิ
ทัศนจักรกล การเก็บภาพ; เทคนิคการจัดแสง การประมวลผลภาพและการวิเคราะห เทคนิคการประมวลผล
ภาพ การวิเคราะหภาพ เทคนิคการมองเห็นเครื่องสามมิติ (3D) การออกแบบเซลลหุนยนตและการควบคุม 
ฮารดแวรการเชื่อมตอ แบบจําลองกราฟกของหุนยนตเวิรคเซลล การประยุกตใชหุนยนตในการผลิต 
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fundamental of robot technology; history of robotics; classification of robots; introduction to 
industrial robotics; robot physical configuration; applications for industrial robots; basic robot 
motion control; programming the robot; robot vision systems, machine vision; acquisition of 
images; lighting techniques; image processing and analysis; image-processing techniques, 
image analysis; machine vision technique (3D); robot cell design and control; hardware 
interfacing; graphical simulation of robotic work-cell; robot applications in manufacturing. 

 

01066131 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม           2 (2-0-4) 

ENGINEERING ECONOMICS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร เพื่อการวางแผนงานทางวิศวกรรม คาของเงินตามกาลเวลาและอัตราดอกเบี้ย การ
เสื่อมราคา วิธีการประเมินคาและทางเลือกมูลคาต่ําสุด การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร หลักการคิดภาษี การ
ทดแทนทรัพยสิน จุดคุมทุน การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและไม
แนนอน 

A study of fundamental conceptualization of economics; time value of money; interests; 
depreciation; economics analysis and taxation; evaluation of replacement;  break even 
analysis and sensitivity analysis in engineering planning. 

 

01066132 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมการวัดคุม         2 (2-0-4) 

PROJECT MANAGEMENT FOR INSTRUMENTATION ENGINEERING  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

การกําหนดองคประกอบของโครงการ หนาที่ผูจัดการโครงการ การใชซอฟตแวรการจัดการโครงการเชน
โครงการ การกําหนดขอบเขตของโครงการ งบประมาณและกําหนดการ การจัดการทรัพยากรในโครงการ การ
จัดการความเสี่ยง การเริ่มตนโครงการ การระบุและการจัดการผูมีสวนไดเสียโครงการ การระบุความตองการ
และการสงมอบงาน การพัฒนาแผนโครงการ การสรางกําหนดการของโครงการ การกําหนดทรัพยากรใหกับ
งาน การตรวจสอบประสิทธิภาพโครงการ การปดโครงการ 

Defining the components of a project; responsibility of project manager; using project 
management software; managing project scope, budget, and schedule; managing project 
resources; managing project risk; initiating a project; identifying and managing stakeholders; 
identifying requirements and deliverables; developing a project plan; building a project 
schedule; assigning resources to tasks;Monitoring performance; closing a project. 
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01066522 อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ         3 (3-0-6) 

SENSORS AND TRANSDUCERS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ระบบโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและคุณสมบัติของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกล การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟา การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางการแพรกระจาย และการเปลี่ยนแปลง
คณุสมบัติทางเคมี อุปกรณตรวจรูแบบไมสัมผัส อุปกรณตรวจรูทางแสง อุปกรณตรวจรูการกระจัด ตําแหนง
และการเคลื่อนที่ อุปกรณตรวจรูความเคนและความเครียด อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงความดัน อุปกรณ
ตรวจรูและอุปกรณแปลงอุณหภูมิ อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงการไหล อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลง
ระดับ อุปกรณตรวจรูความหนาแนนและความถวงจําเพาะ เทคโนโลยีของอุปกรณตรวจรูที่ทันสมัย วงจรแบง
แรงดัน วงจรวีทสโตนบริดจ และวงจรแปลงความดันเปนแรงเคลื่อนไฟฟา 

Fundamental and physical characteristics of materials; changes in mechanical and electrical 
properties; changes in radiation, changes in chemical characteristics; 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; modern sensors technology; voltage 
divider circuits; wheatstone bridge circuits; P/V converter circuits. 

 

01066524 ระบบควบคุม            3 (3-0-6) 

CONTROL SYSTEMS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ ระบบควบคุมแบบวงปดและแบบวงเปด ฟงกชันถายโอน แผนภาพการ
ไหลของสัญญาณ การวิเคราะหและการออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โลกัสของราก 
แผนภาพไนควิสต แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ การชดเชยแบบตางๆ การจําลองระบบโดยใชซอฟแวร
คอมพิวเตอร 

Mathematical model of systems; closed-loop and open-loop control systems; transfer 
functions; signal flow graphs; time-domain and frequency-domain analyses and control 
system design; root locus; Nyquist and Bode plots; system stability; compensations ; system 
simulation using computer software. 

 

01066611 อุปกรณวัดและควบคุมในกระบวนการ         3 (3-0-6) 

PROCESS INSTRUMENTATION  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  
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แนะนําอุปกรณควบคุมและเครื่องมือวัดที่ใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทรานสดิวเซอรชนิดอนาล็อกและ
ดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน ทรานสมิตเตอรวัดความดันแตกตาง การวัดอัตราการไหลของของเหลวดวย
มิเตอรปฐมภูมิ มิเตอรทุติยภูมิ และวิธีพิเศษสําหรับวัดอัตราการไหลของของไหล การวัดอุณหภูมิดวยวิธีที่ไมใช
วิธีทางไฟฟา วิธีทางไฟฟา และวิธีการแผรังสีความรอน ชนิดของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลว
โดยทางตรง การวัดระดับของเหลวโดยทางออม ซึ่งประกอบดวยวิธีความกดดันของน้ํา วิธีทางไฟฟาและวิธี
พิเศษสําหรับการวัดระดับของเหลวโดยทางออม ตัวควบคุมทั่วไปที่ใชในกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

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, electric and radiation methods; types of 
liquid level measurement, direct liquid level measurement, indirect liquid level 
measurement includes hydrostatic pressure methods, electrical methods and special 
methods; conventional controller. 

 

01066621 กระบวนการพลศาสตรและการควบคุม         3 (3-0-6) 

PROCESS DYNAMICS AND CONTROL  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

การวิเคราะหและศึกษาปญหาในกระบวนการทางพลศาสตร เทคนิคการแกปญหา และองคประกอบที่เปนพล
วัตรในวงรอบระบบควบคุม การควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน หลักการการควบคุมแบบปอนกลับ การวิเคราะห
เสถียรภาพ การตอบสนองทางความถี่  และการออกแบบระบบควบคุม การวัดเบื้องตนและคุณลักษณะการวัด
คุม คุณลักษณะของกระบวนการจริง  เครื่องควบคุมเชิงเสน  คุณลักษณะของเครื่องควบคุม  อุปกรณวัด
ปอนกลับ  อุปกรณสวนสุดทายในระบบควบคุม  เครื่องควบคุมไมใชเชิงเสน  ระบบหลายวงควบคุม  ระบบ
ปฏิกิริยาเคมี  ระบบกลั่น 

Mathematical 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-time processing characteristics; linear-device 
equipment; equipment control characteristics; feedback measurement element; final 
element; nonlinear-device equipment; multi-ring control systems; chemical reacting systems; 
distillation systems. 

 

01066800 การเตรียมความพรอมโครงงานวิศวกรรม         1 (0-3-0) 

PRE-ENGINEERING PROJECT  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  



มคอ. 2 
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เตรียมความพรอมในการทําโครงงาน การสืบคนขอมูล การเขียนขอเสนอโครงการ การนําเสนอโครงงาน 

Instrumentation Engineering project preparation; Literature review; project presentation. 

 

01066900 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน          1 (0-3-2) 

BASIC ENGINEERING PRACTICES  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน ไดแก การฝกงาน ตะไบ ตัด เจาะ การใชเครื่องมือทางเครื่องกล  และการควบคุม 
และการตอวงจรไฟฟาเพื่อควบคุมการทํางานของมอเตอร ดวยแมกเนติครีเลย  

Basic workshop practices in industry such as filing, drilling, cutting, sharpening, basic fitting, 
arc welding; control and operation of simple machine tools; electric circuit wiring for control 
motor using magnetic relays. 

 

01066901 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส           1 (0-3-2) 

ELECTRICAL AND ELECTRONICS LABORATORY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา วงจรอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ 

Experiments corresponding to materials taught in electrical measurement and instrument; 
and electronic circuits and devices. 

 

01066902 ปฏิบัติการอุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงสัญญาณ        1 (0-3-2) 

SENSORS AND TRANSDUCERS LABORATORY  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ทดลองเกี่ยวกับ อุปกรณตรวจรูการกระจัด ตําแหนงและการเคลื่อนที่ อุปกรณตรวจรูความเคนและ
ความเครียด อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงความดัน อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงอุณหภูมิ อุปกรณ
ตรวจรูและอุปกรณแปลงการไหล อุปกรณตรวจรูและอุปกรณแปลงระดับ วงจรแบงแรงดัน วงจรวีทสโตนบริดจ 
และวงจรแปลงความดันเปนแรงเคลื่อนไฟฟา 

Experiments on 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. 
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01066903 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และการจําลอง       1 (0-3-2) 

COMPUTER AIDED DESIGN AND SIMULATION LABORATORY  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับชวยในการออกแบบ ในการเขียนแบบสองมิติ และสามมิติ การเขียนแบบระบบ
ทอและเครื่องมือวัด (P&ID) ตามมาตรฐาน ISA ดวยคอมพิวเตอร การออกแบบรูปทรงสามมิติดวยคอมพิวเตอร
สําหรับขึ้นรูปดวยเครื่องพิมพสามมิติ จําลองระบบควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Aided Design practices for two-dimensional and three-dimensional drawings, piping 
systems and instrumentation (P& ID) by ISA Standard. Techniques for creating three-
dimensional objects using a 3D printer; control system simulation using computer software.  

 

01066910 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมไดและแบบกระจายหนาที่      1 (0-3-2) 

PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS 

LABORATORY  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ทําการทดลองกับเครื่องควบคุมแบบตรรกะท่ีโปรแกรมได อุปกรณทางอินพุตและเอาตพุต เชน อุปกรณ
ตรวจจับ สวิตช โซลินอดยวาลว เอ็นโคดเดอร การเขียนโปรแกรมสําหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล IEC 
61131 ดวย คําสั่งลอจิก คําสั่งตัวตั้งเวลา คําสั่งตัวนับ และคําสั่งพิเศษ โครงสรางระบบควบคุมแบบกระจาย
หนาที่ การตั้งคาอุปกรณ การออกแบบสวนติดตอผูใช การเขียนโปรแกรมควบคุม  

Experiments in Programmable Logic Control (PLC), input and output devices such as sensor, 
relays, and solenoid valve etc. The Programming method for PLC under IEC 61131 standard 
with logic instruction, timer instruction, counter instruction and special instruction; structure 
of Distributed Control System, Hardware configuration, design of  Human Machine Interface 
(HMI), programming for control industrial process. 

 

01066911 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอุตสาหกรรม       1 (0-3-2) 

COMPUTER SYSTEMS AND INDUSTRIAL NETWORKS LABORATORY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQISITE : NONE  

ปฏิบัติการฮารดแวรของคอมพิวเตอร การประยุกตใชคอมพิวเตอรในระบบการวัดและการควบคุม ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลอุตสาหกรรม เชน ระบบ Fieldbus Modbus และ Hart, ระบบ
ควบคุมและตรวจสอบแบบอํานวยการ 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

154 
 

Experiments on computer hardware; computer applications in measurement systems and 
control; Computer Network and Industrial data communication such as fieldbus system, Hart 
protocol, Modbus protocol, Supervisory Control and Data Acquisition System. 

 

01066912 ปฏิบัติการการวัดและควบคุมในกระบวนการ        1 (0-3-2) 

PROCESS INSTRUMENTATION AND CONTROL LABORATORY  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  

การทดลองเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม การวัดคาตัวแปรในกระบวนการ เชน อุณหภูมิ 
ความดัน อัตราไหล ระดับ เปนตน การปรับแตงตัวแปรสัญญาณ การควบคุมกระบวนการ การกรองสัญญาณ
ดิจิตอล การปรับจูนคาพารามิเตอรของตัวควบคุม PID สําหรับการควบคุมกระบวนการ 

Experiments on measurement of various process variables, such as temperature, pressure, 
flow, and level. Process control. Digital filters. Tuning parameter for PID controller. 

 

01066922 ปฏิบัติการวาลวควบคุมและระบบทอ         1 (0-3-2) 

CONTROL VALVES AND PIPING SYSTEMS LABORATORY  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวาลวควบคุม และวาลวชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม ถอดประกอบชิ้นสวน การทํางาน
เลือกใช และกําหนดขนาด ระบบทอ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ทดลองการควบคุมการไหล ดวยวาลวควบคุม 
การอานแบบและเขียนทางวัดคุมตามมาตรฐานสากล ISA 

Experiment on the control valves and various types of valves in industry; disassembled 
parts; sizing and selection valves with a computer program; experimental flow control with  
valves; reading and drawing piping and instrument diagrams according to ISA standard. 

 

01066923 สัมมนาและบรรยายพิเศษสําหรับวิชาชีพทางวิศวกรรม       1 (0-3-2) 

SPECIAL LECTURE AND SEMINAR FOR PROFESSIONAL ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  

สัมมนาและบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม รวมทั้งการฝกการนําเสนอ
เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการที่จะเปนวิศวกรที่ดีตอไป 

Seminars and special lectures in a field of instrumentation engineering from the experts 
including practical new technologies to prepare students to become good engineers. 
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กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา       3 หนวยกิต 
                          หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  
 

01066441 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหในกระบวนการ         3 (3-0-6) 

PROCESS ANALYTICAL INSTRUMENTS  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  

หลักของเครื่องมือวัดวิเคราะหในกระบวนการ คลื่นแมเหล็กไฟฟา หลักการเชิงแสง การวัดอินฟราเรด  การวัด
วิเคราะหคุณสมบัติของเหลวและแกส เชน การวัดคา pH การวัดคาความนําไฟฟา คารบอนไดออกไซด  
ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  และแนะนําระบบตรวจสอบการปลอยแกสแบบตอเนื่อง(CEMS) สําหรับการควบคุม
สิ่งแวดลอม 

Principle of process analytical instrument; electromagnetic waves; optical method for 
analytical instrument; Infrared measurement; methods for analysing properties of liquid and 
gases such as pH, electrical conductivity, amount of carbon dioxide, hydrogen and oxygen; 
Introduction to Continuous emission monitoring systems (CEMS) for environmental control. 
 

01066442 ระบบผลิตกําลัง            3 (3-0-6) 

POWER PLANTS 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  

การแปลงรูปพลังงาน เครื่องกําเนิดไอน้ํา หลักการของเชื้อเพลิงและการเผาไหมเชื้อเพลิง สําหรับเครื่องกําเนิด
ไอน้ํา การออกแบบ และวิเคราะหระบบน้ําปอน ระบบควบแนน และน้ําหลอเย็น การวิเคราะห โรงจักรตน
กําลังไอน้ําสําหรับการประยุกตใชในอุตสาหกรรม เทคนิคการอนุรักษพลังงานในระบบความรอน ระบบอากาศ
อัด การอนุรักษพลังงานสําหรับมอเตอร และการใชหมอแปลงไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารการใช
พลังงาน และเศรษฐศาสตรในอุตสาหกรรม การตรวจวัด การตรวจสอบ และติดตามผลการประหยัด 

Energy conversion systems; steam generator; principle of fuel and combustion for steam 
boiler; design and analysis of feed water pumps; condensate and cooling water systems; 
analysis of steam power plants uses for applications in industry; energy conservation 
techniques applications in thermal systems; compressed air system; energy conservation 
techniques for motors and transformers. Energy management and industrial economy; 
energy audit and monitoring. 
 

01066443 วิศวกรรมหุนยนต            3 (3-0-6) 

ROBOTIC ENGINEERING  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  
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การศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานหุนยนต ทฤษฎีเกี่ยวกับวิศวกรรมหุนยนต คุณสมบัติพื้นฐาน
และหลักการทํางานของหุนยนต ลักษณะและองคประกอบของหุนยนตเบื้องตน ประเภทของหุนยนต การ
วิเคราะห การเคลื่อนท่ีและควบคุมหุนยนต ระบบโคออดิเน็ตของหุนยนต และไคนีแมติกส การควบคุมทาง
พลวัตและทางเดิน การเคลื่อนที่ในระนาบสองมิติและสามมิติ การออกแบบและการประยุกตใชงานหุนยนตใน
ดานตางๆ 

Basic principles of robotics technology; fundamental theory and practice of robotics 
engineering; concepts of robot operation; robot manipulation and mechanism; analysis and 
control of manipulator; robot coordination and kinematics; robot dynamics and trajectory in 
two and three dimensions; robotics designs and applications 

 

01066444 การทดสอบแบบไมทําลายวัตถุเพ่ือการบํารุงรักษา        3 (3-0-6) 

NON-DESTRUCTIVE TESTING FOR MAINTENANCE 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  

แนะนําการจัดการดานบํารุงรักษา การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม การดูแลรักษาแบบแกไข การ
บํารุงรักษาเชิงปองกันและการคาดการณ; ระบบความนาเชื่อถือ (อัตราความลมเหลว, เวลาเฉลี่ยระหวางความ
ลมเหลว ความพรอมใชงานและเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรทํางานไมได), วัฏจักรอัตราความลมเหลว การทดสอบ
และประเมินผลแบบไมทําลาย ไดแก ทดสอบดวยกระแสไหลวน ภาพถายความรอนอินฟราเรด การแทรกผาน
ดวยของเหลว และการทดสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก 

Introduction to Maintenance Management; Total Productive Maintenance; Corrective 
Maintenance; Preventive maintenance and Predictive Maintenance; System Reliability 
(Failure Rate, Mean Time Between Failures, Availability and Mean Down time); Equipment 
Life Cycle Failure Rate; Nondestructive Testing and Evaluation such as Eddy Current testing; 
Infrared thermography; Liquid penetrant testing; Magnetic particle testing. 

 

01066731 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก          3 (3-0-6) 

PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEM 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  

กฎเบื้องตนและชนิดของระบบควบคุม ระบบจายกําลัง อุปกรณในระบบนิวแมติกและ ไฮดรอลิก สัญลักษณ
และการทํางาน การควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกขั้นพื้นฐาน  การควบคุมนิวแมติกและไฮดรอลิกดวย
ไฟฟา หลักในการประยุกตใชงานควบคุม การปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณพื้นฐาน และการใชในงานควบคุม
กระบวนการ 

Basic laws of Hydraulic/pneumatic devices and systems; types of control systems,  power 
system units,  hydraulic and pneumatic devices,  symbols and acting,  basic of hydraulic and 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวัดคุม) ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร สจล. 

157 
 

pneumatic control systems, electric circuit controller for hydraulic and pneumatic devices; 
principles of application control; basic device practice; and application for process control. 

 

01066735 การวัดเสมือน            3 (3-0-6) 

VIRTUAL INSTRUMENTATION  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  

แนะนําเกี่ยวกับการวัดคมุเสมือน ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมแลบวิว แพ็คเก็จ สัญญาณและรูปแบบการวัด ตัว
ตรวจรูตาง ๆ การไดมาของสัญญาณ การวัดคุณลักษณะตัวตรวจรู การควบคุมเครื่องมือวัด การกําเนิด การ
วิเคราะหและการประมวลผลสัญญาณ 

Introduction to virtual instrumentation, LabVIEW, packets, signals and measuring 
configuration; sensors; signal acquisition; sensor characteristics measurement; instrument 
control; signal generation, analysis and processing. 

 

01066440 วาลวควบคุม            3 (3-0-6) 

CONTROL VALVES  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQISITE : NONE  

ชนิดของวาลวควบคุม บอลลวาลว โกลบวาลว และอ่ืนๆ โครงสรางของวาลว ตัววาลว ตัวสงกําลังตัวกําหนด
ตําแหนง คุณสมบัติของของไหล การบีบอัด อุณหภูมิ ความหนืด แรงดัน และอื่นๆ การหาคาสัมประสิทธิ์ของ
วาลว(ซีวี) วัสดุที่ใชทําวาลวและวิธีการเลือกวัสดุ การเลือกชนิดและขนาดวาลวใหเหมาะสมกับการควบคุม 
วาลวแบบพิเศษตางๆ การติดตั้งและซอมบํารุง 

Types of control valves, ball valve, globe valve etc; valves structures; valves body; valves 
actuator; valve positioner; fluid flow characteristics; incompressible flow; kinetic 
temperature, non-viscous flow; kinetic pressure etc; calculation of valve flow coefficient 
(CV); valve materials sizing and selection methods for a specific application;  

special valves, valves installation and maintenance. 

 

กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก  6  หนวยกิต 

                          หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  
 

01066801          โครงงานวิศวกรรมการวัดคุม 1 3 (0-9-0) 

         INSTRUMENTATION ENGINEERING PROJECT 1 

          วิชาบังคับกอน : 01066800 การเตรียมความพรอมวิชาโครงงาน 

          PREREQUISITE : 01066800 PRE-ENGINEERING PROJECT 
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โครงงานพัฒนาในดานวิศวกรรมการวัดคุม เพื่อประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม โดยเนนใหทํางานเปนกลุม 
เพื่อใหโครงงานนั้นสามารถนําแสดงเผยแพรเปนผลงานได และนักศึกษาตองเสนอรายงานและเทคนิคเก่ียวกับ
โครงงานที่ทําเมือ่สิ้นภาคการศึกษาแรก 

Design, simulation, and construction of instrumentation engineering projects applicable in 
industries. Students  emphatically work 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. 

 

01066802           โครงงานวิศวกรรมการวัดคุม 2 3(0-9-0) 

           INSTRUMENTATION ENGINEERING PROJECT 2 

           วิชาบังคับกอน : 01066801 โครงงานวิศวกรรมการวัดคุม 1 

           PREREQUISITE : 01066801 INSTRUMENTATION ENGINEERING PROJECT 1 

โครงงานพัฒนาในดานวิศวกรรมการวัดคุม เพื่อประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม โดยเนนใหทํางานเปนกลุม เพื่อให
โครงงานนั้นสามารถนําแสดงเผยแพรเปนผลงานได และนักศึกษาตองเสนอรายงานและเทคนิคเกี่ยวกับโครงงานที่
ทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง 

Design, simulation, and construction of instrumentation engineering projects applicable to 
industries. Students  emphatically work 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. 

 
01006029          สหกิจศึกษา 6 (0-45-0) 
               CO-OPERATIVE EDUCATION  
               วิชาบังคับกอน : ไมมี 
               PREREQUISITE : NONE 
นักศึกษารวมทํางานกับภาคอุตสาหกรรม เปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห และมีการคัดเลือกและการ
ประเมินจากคณะกรรมการของภาควิชาฯ 
The students participate in the cooperative work with industrial partners at least 16 weeks. 
The approval and evaluation by the department committee is required. 
 
01006005     การปฎิบัติการฝกงานตางประเทศ     6 (0-45-0) 
                     OVERSEA TRAINING 
                     วชิาบังคับกอน : ไมม ี
                     PREREQUISITE : NONE 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาการปฏิบัติการฝกงานตางประเทศ เพื่อฝกงานและทําโครงงานพิเศษที่เกีย่วของ
กับสาขาวิชาที่เรียน ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตรหรือของสถาบันฯ ที่เกี่ยวของ 
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Students enroll in the oversea training course to train and conduct special projects relating 
to their academic background. The training may occur in an institute or an industry that can 
be either public or private. Any relating issue should conform to the proclamation from the 
Faculty of Engineering. 
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เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมการวดัคมุ) สาขาวิชาวิศวกรรมการวดัและควบคมุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

180 
 

เหตุผลการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 

ฉบับป พ.ศ. 2554 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

      เมื่อวันที ่ 20 ธันวาคม 2555 

2.  สภาสถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม 

 ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 

3.  หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ตั้งแต 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

 4.1 เพื่อใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ทางดานงานวัดและควบคุม 

 4.2  เพื่อใหเปนไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2552  

5.  สาระในการปรับปรุงแกไข 

 5.1 ปรับปรุงจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรลดลงเปน 147  หนวยกิต จากเดิม 148 หนวยกิต 

5.2 ปรับปรุงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตาม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

 5.3  ปรับปรุงในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี ้

  5.3.1 มีการปรับเปลี่ยนหนวยกิต 

  5.3.2 มีการยายกลุมวิชา 

  5.3.3 มีการปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา  รหัส และปรับปรุงเนื้อหา 

  5.3.4 มีการยกเลิกรายวิชา 

  5.3.5 มีการเพิ่มรายวิชาใหม 

(รายละเอียดในขอ 5.3.1-5.3.5 แสดงในตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โครงสรางเดิม (จํานวนหนวยกิต) โครงสรางใหม (จํานวนหนวยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร  

กลุมวิชาภาษา 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

30 

6 

 

12 

6 

6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมคุณคาแหงชีวิต          

กลุมวิถีแหงสังคม              

กลุมศาสตรแหงการคิด              

กลุมศิลปะแหงการจัดการ           

กลุมภาษาและการสื่อสาร   

วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 

30 

6 

3 

3 

3 

12 

3 

หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรสําหรับวิศวกร 

กลุมวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

กลุมวิชาบังคับ 

กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

กลุมวิชาศึกษาทางเลือก 

112 

21 

 

24 

58 

3 

6 

 

กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรสําหรับวิศวกร 

กลุมวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

กลุมวิชาบังคับ 

กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

กลุมวิชาศึกษาทางเลือก 

111 

21 

 

22 

59 

3 

6 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 

รวม 148 รวม 147 
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 จํานวนหนวยกิต 

 เกณฑ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(จํานวนหนวยกิต) 

โครงสรางเดิม 

(จํานวนหนวยกิต) 

โครงสรางใหม 

(จํานวนหนวยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 

 

30 30 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและ 

วิทยาศาสตรสําหรับวิศวกร 

กลุมวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

กลุมวิชาบังคับ 

กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

กลุมวิชาศึกษาทางเลือก 

 

ไมนอยกวา  84 112 

 

21 

24 

58 

3 

6 

111 

 

21 

22 

59 

3 

           6 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 6 6 

รวม ไมนอยกวา 120 148 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวชิา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เหตุผลในการปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ใชฉบับ พ.ศ. 2552   ใชฉบับ พ.ศ. 2559 ตามเกณฑสถาบัน ฯ 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับวิศวกร 

01006001 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

3 (3-0-6) 

01006030 แคลคูลัส 1  

3 (3-0-6) 

ตามเกณฑของคณะฯ 

01006001 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

3 (3-0-6) 

01006031 แคลคูลัส 2 

3 (3-0-6) 

ตามเกณฑของคณะฯ 

01006001 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

3 (3-0-6) 

01006032 สมการเชิงอนุพันธและพีชคณิต
เชิงเสนพื้นฐาน  

3 (3-0-6) 

ตามเกณฑของคณะฯ 

กลุมวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 

01006027 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร 
0 (0-45-0) 

01006027 เตรียมความพรอมสําหรับวิศวกร 
1 (0-3-0) 

เพิ่มหนวยกิต 

01066211 วงจรไฟฟา 3 (3-0-6) 01066030 วงจรไฟฟาและวิศวกรรมไฟฟา 

3 (3-0-6) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา 

01066213 สนามแมเหล็กไฟฟา 3 (3-0-6)   ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

  01066031 เทอรโมฟลูอิดส 3 (3-0-6) เพิ่มเพื่อเสริมสราง
ความรูพื้นฐาน   01066032 สถิติวิศวกรรม 3 (3-0-6) 

01066221 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3 (3-0-6) 01066001 วงจรอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ 

3 (3-0-6) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา/ 
เปลี่ยนกลุมวิชา 

กลุมวิชาบังคับ 

01066212 วงจรดิจิตอล 3 (3-0-6) 01066102 การออกแบบวงจรดิจิตอลและ 
การประยุกต 
3 (2-3-6) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/
เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา/ 
ปรับหนวยกิต 
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01066214 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

3 (3-0-6) 

01066103 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 

3 (3-0-6) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา/ 

01066313 ไมโครโปรเซสเซอร 

3 (3-0-6) 

01066104 ไมโครโปรเซสเซอรและการ
ประยุกตใชงาน   
3 (2-3-6)  

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา/ 
ปรับหนวยกิต 

01066223 สัญญาณและระบบ   
3 (3-0-6) 

01066107 สัญญาณและระบบ   
2 (2-0-4) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับหนวยกิต 

01066312 การควบคุมคุณภาพ   
3 (3-0-6) 

01066122 การควบคุมคุณภาพ   
2 (2-0-4) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับหนวยกิต 

01066323 มาตรวิทยา   
3 (3-0-6) 

01066120 มาตรวิทยาในเชิงวิศวกรรม 

3 (2-3-4) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา/ 
ปรับหนวยกิต 

01066421 การสื่อสารขอมูลทางอุตสาหกรรม
และโครงขาย   
3 (3-0-6) 

01066108 ระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ขอมูลอุตสาหกรรม   
3 (3-0-6) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา 

01066314 ระบบควบคุมแบบลําดับ 
ที่โปรแกรมได  
3 (3-0-6) 

01066110 ระบบอัตโนมัติ 
ในโรงงานอุตสาหกรรม   
2 (2-0-4) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา/ 
ปรับหนวยกิต 

01066322 การออกแบบระบบการวัด   
3 (3-0-6) 

01066121 การออกแบบระบบการวัด 
2 (2-0-4) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับหนวยกิต 

01066422 ระบบวัดคุมนิรภัย 
3 (3-0-6) 

01066123 ระบบวัดคุมนิรภัย 
2 (2-0-4) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับหนวยกิต 

01066225 เครื่องจักรกลไฟฟา   
3 (3-0-6) 

01066109 เครื่องจักรกลไฟฟา   
3 (2-3-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา/ 
ปรับหนวยกิต 

  01066130 หุนยนตอุตสาหกรรม 
และวิทัศนจักรกล   
2 (2-0-4) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066131 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 
2 (2-0-4) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 
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  01066132 การบริหารโครงการทาง
วิศวกรรมการวัดคุม   1 (2-0-4) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066800 การเตรียมความพรอมโครงงาน
วิศวกรรม               1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

01066315 การผลิต สงจาย และจําหนาย 
ทางไฟฟากําลัง  3 (3-0-6) 

  ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

01066324 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง   
3 (3-0-6) 

  ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

01066423 การออกแบบระบบไฟฟา   
3 (3-0-6) 

  ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

01066215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟา   
1 (0-3-2) 

  ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

01066226 การทดลองทางวิศวกรรม 
การวัดคุม 1              2 (0-6-3) 

  ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

01066316 การทดลองทางวิศวกรรม 
การวัดคุม 2              2 (0-6-3) 

  ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

01066325 การทดลองทางวิศวกรรม 
การวัดคุม 3              2 (0-6-3) 

  ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

  01066900 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 
1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066901 ปฏิบัติการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066902 ปฏิบัติการอุปกรณตรวจรูและ
อุปกรณแปลงสัญญาณ  1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066903 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบและการจําลอง   
1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066910 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบ
โปรแกรมไดและแบบกระจาย
หนาที่            1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066911 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายอุตสาหกรรม 1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 
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  01066912 ปฏิบัติการการวัดและควบคุมใน
กระบวนการ            1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066922 ปฏิบัติการวาลวควบคุมและ 
ระบบทอ                   1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066923 สัมมนาและบรรยายพิเศษสําหรับ
วิชาชีพทางวิศวกรรม   1 (0-3-2) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา 

01066433 ระบบโรงงานอัตโนมัติ  3 (3-0-6)   ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

01066436 วิศวกรรมซอมบํารุง     3 (3-0-6)   ยกเลิกเพ่ือใหเหมาะสม
กับหลักสูตร 

01066434 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห 
3 (3-0-6) 

01066441 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะหใน
กระบวนการ 
3 (3-0-6) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับปรุงเนื้อหาวิชา 

  01066442 ระบบผลิตกําลัง 
3 (3-0-6) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066443 วิศวกรรมหุนยนต 
3 (3-0-6) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

  01066444 การทดสอบแบบไมทําลายวัตถุ 
เพื่อการบํารุงรักษา  3 (3-0-6) 

เพิ่มใหหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก 

โครงงาน 

01066411 โครงงาน  1  
3 (0-9-0) 

01066801 โครงงานวิศวกรรมการวัดคมุ 1 
3 (0-9-0) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

01066411 โครงงาน  2  
3 (0-9-0) 

01066802 โครงงานวิศวกรรมการวัดคุม 2 
3 (0-9-0) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

สหกิจศึกษา 

01066412 สหกิจศึกษาเฉพาะดานทาง
วิศวกรรมการวัดคุม      6 (0-45-0) 

01006029 สหกิจศึกษา 
6 (0-45-0) 

ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา/ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

 
 

 




