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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ภาควิชา   วิศวกรรมการวัดและควบคุม 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Mechatronics and Automation Engineering  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)  :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน) 
   (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering (Mechatronics and Automation   

    Engineering)  
   ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)   : วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน)    

           (ภาษาอังกฤษ)    :   B.Eng. (Mechatronics and Automation Engineering)   

 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
หลักสูตรนี้มี 3 วิชาเอก (แขนง) ดังนี้ 
 1. แขนงการวัดและควบคุม (ขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ โดยนักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชาให้
ครบตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง) 
 2. แขนงเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม (ขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
งานไฟฟ้ากำลัง) 
 3. แขนงออโตเมชัน (ไม่ขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ) 
 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
          ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต 

5.    รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

5 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี    

 5.2 ประเภทหลักสูตร 
  5 หลักสูตรปริญญาตรีแบบพหุวิทยาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 
 5 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
5 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 



มคอ. 2 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

3 

 
 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
5 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
5 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

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

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 
เมื่อวันที่ ………เดือน…………….. พ.ศ. ………………. 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่   
เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………….พ.ศ. …………… 

�  รับรองหลักสูตรโดย สภาวิศวกร 

เมื่อวันที่               เดือน               พ.ศ.    
  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2565 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  

(1) วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ 
(2) วิศวกรอัตโนมัติ/วิศวกรออโตเมชัน 

(3) วิศวกรวัดคุม/วิศวกรระบบควบคุม 

(4) วิศวกรสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ 
(5) วิศวกรซ่อมบำรุง 
(6) วิศวกรฝ่ายขาย 
(7) วิศวกรโรงงาน 
(8) วิศวกรที่ปรึกษา 
(9) วิศวกรโครงการ 
(10) วิศวกรออกแบบ 

(11) วิศวกรทดสอบ 

(12) นักวิชาการ 

(13) ผู้รับเหมางานระบบ 

(14) นักวิจัยในภาครัฐและเอกชน 

(15) ธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร 
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9.   ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

แขนงวิชาการวัดและควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒกิารศึกษา (สาขาวิชา), 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ 

(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

Dr. Mont (Automation), 2551 

 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2541 

 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม), 2538 

Institute for Automation 

University of Leoben, Austria 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.วิจิตรสวสัดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ 
อยุธยา  
(สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

 

Ph.D (Engineering 

Management), 2549 
 

M.S. (Electrical Engineering), 

2545 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2538 

University of Missouri-Rolla, 

USA 
 

University of Missouri-Rolla, 

USA 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผศ.สุธรรม สัทธรรมสกุล 

(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ), 2549 

 
 

อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
(เกียรตินิยม อันดับ 2), 2544 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

https://automation.unileoben.ac.at/
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แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒกิารศึกษา (สาขาวิชา), 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.ดอน อิสรากร 

(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

Ph.D. (Micro Engineering), 2554 

 

 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม), 
2546 
 

วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์), 2543 

 

Ecole Polytechnique 

Federale de Lausanne, 

Switzerland  
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รศ.ดร.เกษตร์ ศิริสันติสัมฤทธิ์ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2552 

 
 

M.Eng. (Control Engineering),  

2533 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2529 

 

อส.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทาง 
อุตสาหกรรม), 2525 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

Osaka University, Japan 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2549 

 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2540 

 
 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์), 2533 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แขนงวิชาออโตเมชัน 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
5 ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 
 จากแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตและทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคน 

ของประเทศ พ.ศ. 2563 - 2567  ที่เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.) ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่
กำหนดให้มีแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมี 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ได้แก่ หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  ตระหนัก
ถึงความจำเปนที่ต้องเตรียมบุคลากรที่มีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญใหสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคต และรองรับความตองการบุคลากรของพ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   
ที่ปจจุบันพบวายังมีจำนวนไมเพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม  (5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒกิารศึกษา (สาขาวิชา), 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

ผศ.ประภาส เริงรื่น 

(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2546 

 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม), 2539 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ 

(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2535 

 
 

ค.อ.บ. ( อิเลคทรอนิคส์-
คอมพิวเตอร์), 2531 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

ผศ.เชื้อ นกอยู่ 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2540 

 
 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2529 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
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สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกรอบยุทธศาสตร์เหล่านี้จะถูกนำไปแปลงเป็นแผนงานและ
โครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นต้นไป โดยในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการ
กํากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ คํานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติ
จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสํานึกคํานึงถึงประโยชน์ของ
ชาติเป็นสําคัญ เพ่ือให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมท่ี “ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ได้ในอนาคต  

 นอกจากนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกแบบดิจิทัล (Digital Revolution) 
มองเห็นเศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้ระบบอัจฉริยะต่างๆ  Internet of 
Things (IoT) และการสื่อสารข้อมูลแบบโมเดิร์น เช่น Big Data and Analytics, Cloud Computing, Cyber-
Physical Systems กรอบนโยบายของไทยแลนด์ 4.0 นั้น  ต้องการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมุ่งเน้น
เพ่ือปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยทุนปัญญา เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเพ่ือให้ประเทศหลุด
พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เช่น การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น การ
ปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
ไปสู่เกษตรกรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะในระบบการผลิต (Autonomous Robot 

for Manufacturing) การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ Cloud Computing การปรับเปลี่ยนวิสาหกิจขนาด
ย่อมแบบดั้ งเดิม (Traditional SMEs) ให้ เป็น เป็นองค์กรสมาร์ท  (Smart Enterprises) หรือบริษัทเกิดใหม่  
(Startups) ที่มีศักยภาพสูง การเปลี่ยนแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง จึง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนาต่อ
ยอดในกลุ่มเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุตามเป้าหมายของประเทศดังกล่าว 
 

 11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จำนวนผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมขึ้นในขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงมาโดยตลอดตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทำให้เกิดการขาด
แคลนแรงงาน  อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องทักษะของแรงงานที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ต่ำ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดแผนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไว้ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตให้พร้อมเข้าสู่
ตลาดงาน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม จะเน้นทีก่ารมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1, 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากปัจจัยข้างต้นจะพบว่าความต้องการของบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีสูง
มาก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน จึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ไม่เฉพาะเจาะจงแค่กลุ่มหุ่นยนต์
เพ่ืออุตสาหกรรม แต่ในอีก 4 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่เหลือไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  ก็ล้วน
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันทั้งสิ้น  
 หลักสูตรได้ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน โดยได้แบ่งหลักสูตร
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ออกเป็น 3 แขนงหลัก ประกอบไปด้วย การวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) เมคคาทรอนิกส์และ
ระบบควบคุม (Mechatronics and Control System) และออโตเมชัน (Automation) เพ่ือให้สอดรับและ
เหมาะสมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตในแต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพที่เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการนำผลิตผลจากภาคการเกษตร เชน ออย ปาลม ขาวโพด และมัน
สำปะหลัง มาใชเปนองคประกอบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ พอลิเมอรและวัสดุชีวภาพ จำเป็นต้องมี
กระบวนการผลิตจึงมีความต้องการวิศวกรในแขนงการวัดและควบคุมเข้าไปทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ
การซ่อมบำรุง   อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ในส่วนของการบริหารคลังสินค้าก็มีความต้องการวิศวกรในแขนง
ออโตเมชันเข้าไปทำงานในส่วนนี้  แม้แต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  ที่ปัจจุบันก็มีการนำแขนกลเข้ามา
ช่วยในการผ่าตัดหรือเครื่องมือวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์หรืออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้สู งอายุ  ก็ล้วน
แต่มีความต้องการวิศวกรทั้ง 3 แขนงของหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันทั้งสิ้น 
 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 พันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมี 4 ด้าน ตามที่กำหนดโดย พรบ. สถาบันฯ 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรนี้
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโต-  

เมชัน เพ่ือป้อนตลาดแรงงานของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลในการร่วมสร้างนวัตกรรม
หรือผลงานทางด้านวิศวกรรม 

 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ ภาควิชาอ่ืน)   

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
  5 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  5 หมวดวิชาเฉพาะ 

  5 หมวดวิชาเลือกเสรี 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  

  � หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  5 หมวดวิชาเฉพาะ 

  5 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  � ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์หรือผู้แทนภายในคณะฯ และจากคณะอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

26 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร   
 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน ประกอบไปด้วย 3 แขนงวิชาหลัก (Subdisciplines) 
ได้ แ ก่  ก ารวั ด แล ะค วบ คุ ม  (Instrumentation and Control) เม คคาท รอนิ ก ส์ แ ล ะระบ บ ค วบ คุ ม 
(Mechatronics and Control System) และออโตเมชัน (Automation) นักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนตาม
จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตรของแขนงวิชาหลัก อย่างน้อย 1 แขนง    โดยหากเลือกเรียนในแขนง
เมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม จะสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้า
กำลังได้   สำหรับในแขนงการวัดและควบคุมมีแผนทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  สามารถเลือกเรียนวิชาทางไฟฟ้ากำลังแทนวิชาเลือกแขนงและวิชาเลือกเสรี รวม 5 รายวิชา 15 หน่วย
กิต เพ่ือขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง  
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              146 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร      

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต

 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต (บังคับเรียน)                3   หน่วยกิต

 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต (บังคับเลือก)               3   หน่วยกิต

 กลุ่มวิถีแห่งสังคม (บังคับเลือก)                       3    หน่วยกิต

 กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด (บังคับเรียน)               3    หน่วยกิต

 กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ (บังคับเลือก)               3   หน่วยกิต

 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (บังคับเรียน)               9   หน่วยกิต

 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร (บังคับเลือก)               3   หน่วยกิต

 เลือกเรียน (เลือกจากใน 5 กลุ่ม)      3   หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ               110 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร 24 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    19 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ      18 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะแขนง      43 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก      6 หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                     6     หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา  
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก ค)  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร             24  หน่วยกิต 
 

                                   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1        3 (3-0-6) 
   GENERAL PHYSICS 1 
01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1       1 (0-3-2) 
   GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2        3 (3-0-6) 
   GENERAL PHYSICS 2 
01006023 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2       1 (0-3-2) 
   GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 
01006024 เคมีทั่วไป        3 (3-0-6) 
   GENERAL CHEMISTRY 
01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       1 (0-3-2) 
   GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
01006030 แคลคูลัส 1        3 (3-0-6) 
   CALCULUS 1  
01006031 แคลคูลัส 2         [PRE : 01006030]      3 (3-0-6) 
   CALCULUS 2 
01006032 สมการเชิงอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน    3 (3-0-6) 
   ELEMENTATRY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA  
01066051 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
   ELECTROMAGNETIC FIELDS 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                       19  หน่วยกิต 
                                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม       3 (3-0-6) 
   ENGINEERING MECHANICS 
01006011 วัสดุวิศวกรรม        3 (3-0-6) 
   ENGINEERING MATERIALS 
01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3 (2-2-5) 
   COMPUTER PROGRAMMING 
01006015 เขียนแบบวิศวกรรม       3 (2-2-5) 
   ENGINEERING DRAWING 
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01006028 เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร      1 (0-3-0) 
   PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS  
01066052 วงจรไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRIC CIRCUIT 
01066053 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์       3 (3-0-6) 
   ENGINEERING ELECTRONICS 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                   18  หน่วยกิต 
                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม       0 (0-45-0) 
   INDUSTRIAL TRAINING 
01066054 วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์     3 (3-0-6) 
   DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSORS 
01066055 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด      3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS 
01066056 เครื่องจักรกลไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MACHINES 
01066057 อุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ     3 (3-0-6) 
   SENSORS AND TRANSDUCERS 
01066058 ระบบควบคุม        3 (3-0-6) 
   CONTROL SYSTEMS 
01066060 การทดลองทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1    1 (0-3-2) 
   MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1 
01066061 การทดลองทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2    2 (0-6-4) 
   MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 2 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงการวัดและควบคุม             43  หน่วยกิต 
                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

ก. วิชาบังคับ                34  หน่วยกิต 
01066151 สถิติและการคำนวณเชิงเลข      3 (3-0-6) 
   STATAISTICS AND NUMERICAL COMPUTATION 
01066152 เทอร์โมฟลูอิดส์        3 (3-0-6) 
   THERMO-FLUIDS 
01066153 ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้     3 (3-0-6) 
   PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS  
01066154 อุปกรณ์วัดและควบคุมในกระบวนการ     3 (3-0-6) 
   PROCESS INSTRUMENTATION 
01066155 สัญญาณและระบบ       3 (3-0-6) 
   SIGNALS AND SYSTEMS  
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01066156 การจัดการอุตสาหกรรม       3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL MANAGEMENT 
01066157 การสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ    3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS AND AUTOMATION SYSTEMS 
01066158 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล      3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 
01066159 การออกแบบระบบการวัด คุมนิรภัย     3 (3-0-6) 
   SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN 
01066160 ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง    3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS 
01066161 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมได้และแบบกระจายหน้าที่  1 (0-3-2) 
   PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS 

    LABORATORY 
01066162 ปฏิบัติการการวัดคุมในกระบวนการและการสอบเทียบ   1 (0-3-2) 
   PROCESS INSTRUMENTATION AND CALIBRATION LABORATORY 
01066163 ปฏิบัติการเครือข่ายอุตสาหกรรมและระบบสกาดา     1 (0-3-2) 
   INDUSTRIAL NETWORKS AND SCADA SYSTEM LABORATORY 
01066164 ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล     1 (0-3-2) 
   INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION LABORATORY 
 

ข. วิชาเลือก                       9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาด้านการวัดและควบคุม 
01066171 กระบวนการพลศาสตร์และการควบคุม     3 (3-0-6) 
   PROCESS DYNAMICS AND CONTROLS 
01066172 มาตรวิทยาในเชิงวิศวกรรม      3 (3-0-6) 
   ENGINEERING METROLOGY  
01066173 การควบคุมคุณภาพ       3 (3-0-6) 

  QUALITY CONTROL 
01066174 วาล์วควบคุมและแอคทูเอเตอร์      3 (3-0-6) 
   CONTROL VALVE AND ACTUATOR  
01066175 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห์ในกระบวนการ     3 (3-0-6) 
   PROCESS ANALYTICAL INSTRUMENTS 
01066176 การทดสอบแบบไม่ทำลายวัตถุเพ่ือการบำรุงรักษา    3 (3-0-6) 
   NON-DESTRUCTIVE TESTING FOR MAINTENANCE 
01066177 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก      3 (3-0-6) 
   PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEM 
01066178 การวัดเสมือน        3 (3-0-6) 
   VIRTUAL INSTRUMENTATION 
01066179  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม      3 (3-0-6) 

 INDUSTRIAL ELECTRONICS 
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01066181 ระบบควบคุมแบบเชิงกระจายหน้าที่     3 (3-0-6) 
  DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS   
01066182 วิศวกรรมการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์     3 (3-0-6) 
  ELECTRONICS CONTROL ENGINEERING 
01066183 เมคคาทรอนิกส์และการควบคุมแบบดิจิตอล    3 (3-0-6) 
  MECHATRONIC AND DIGITAL CONTROL 
01066184 โครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี     3 (3-0-6) 
  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND FUZZY SYSTEMS 
01066185 การควบคุมกระบวนการและกระบวนการอัตโนมัติ    3 (3-0-6) 
  PROCESS CONTROL AND AUTOMATION 
01066186   ระบบควบคุมดิจิตอล       3 (3-0-6)  
  DIGITAL CONTROL SYSTEMS 
01066187 ระบบฝังตัวสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม  3 (3-0-6) 
  EMBEDDED SYSTEMS FOR INSTRUMENTATION  

AND CONTROL ENGINEERING APPLICATIONS 
01066188 เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ   3 (3-0-6) 
  NUMERICAL CONTROL MACHINE AND COMPUTER AIDED DESIGN 
01066189 ระบบไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาค      3 (3-0-6) 

MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 
01066190 หัวข้อคัดสรรในงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม    3 (3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING   
01066191 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม    3 (2-2-5) 
  SPECIAL PROBLEMS IN INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING 

     
    กลุ่มวิชาด้านไฟฟ้ากำลัง 
 สำหรับนักศึกษาผู้มีความประสงค์ที่จะขอใบประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง    
     ผู้เรียนต้องเรียนให้ครบ 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต ดังนี้ 

01066254 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง       3 (3-0-6) 
   POWER ELECTRONICS 
01066255 ระบบไฟฟ้ากำลัง        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL POWER SYSTEM 
01066257 การขับทางไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRIC DRIVES 
01066258 การออกแบบระบบไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
01066262 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL SAFETY 
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กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม                43  หน่วยกิต 
                  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

ก. วิชาบังคับ                34  หน่วยกิต 
01066251 กลศาสตร์วัสดุ        3 (3-0-6) 
   MECHANICS OF MATERIAL 
01066252 กลศาสตร์เครื่องจักรกล       3 (3-0-6) 
   MECHANICS OF MECHINERY 
01066253 การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี      3 (3-0-6) 
   SEQUENCE CONTROL AND PLC 
01066254 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง        3 (3-0-6) 
   POWER ELECTRONICS 
01066255 ระบบไฟฟ้ากำลัง        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL POWER SYSTEM 
01066256 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห์   3 (3-0-6) 
   CAD/CAM/CAE 
01066257 การขับทางไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRIC DRIVES 
01066258 การออกแบบระบบไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
01066259 การออกแบบเครื่องจักรกล      3 (3-0-6) 
   MACHINE DESIGN 
01066262 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL SAFETY 
01066263 การทดลองทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1     2 (0-6-3) 
   MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 1 
01066264 เตรียมความพร้อมโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์    2 (0-6-3) 
   MECHATRONICS ENGINEERING PRE-PROJECT 
 

ข. วิชาเลือก                        9  หน่วยกิต 
01066260 การควบคุมกำลังงานของไหล      3 (3-0-6) 
   FLUID POWER CONTROL 
01066261 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม       3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL ROBOTICS 
01066271 การวางแผนและควบคุมการผลิต      3 (3-0-6) 
   PRODUCTION PLANNING AND CONTROL  
01066272 การสั่นสะเทือนเชิงกล       3 (3-0-6) 
   MECHANICAL VIBRATION  
01066273 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง       3 (3-0-6) 
   ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS  
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01066274 การควบคุมแบบดิจิตอล       3 (3-0-6) 
   DIGITAL CONTROL  
01066275 ทฤษฎีการควบคุมสมัยใหม่เบื้องต้น      3 (3-0-6) 
   INTRODUCTION TO MODERN CONTROL THEORY  
01066276 การควบคุมแบบฟัซซี       3 (3-0-6) 
   FUZZY CONTROL 
01066277 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้นและการประยุกต์    3 (3-0-6) 
   INTRODUCTION TO OPTIMIZATION AND APPLICATIONS  
01066278 เครื่องจักรควบคุมเชิงเลข       3 (3-0-6) 
   CNC MACHINE  
01066279 การวิจัยการดำเนินงาน       3 (3-0-6) 
   OPERATION RESEARCH  
 
 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงออโตเมชัน              43  หน่วยกิต 
                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

ก. วิชาบังคับ                34  หน่วยกิต 
01066351 เทคโนโลยีโรงงานดิจิทัล       3 (3-0-6) 
   DIGITAL FACTORY TECHNOLOGIES 
01066352 ตัวควบคุมในระบบออโตเมชันแบบโปรแกรมได้    3 (3-0-6) 
   PROGRAMMABLE AUTOMATION CONTROLLERS 
01066353 การออกแบบไฟฟ้าสำหรับระบบออโตเมชัน     3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL DESIGN FOR AUTOMATION SYSTEMS 
01066354 การผสานระบบออโตเมชัน      3 (3-0-6) 
   AUTOMATION SYSTEM INTEGRATION 
01066355 แมชชีนออโตเมชัน       3 (3-0-6) 
   MACHINE AUTOMATION 
01066356 ระบบฐานข้อมูลและอีอาร์พี      3 (3-0-6) 
   DATABASE AND ERP SYSTEMS 
01066357 การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน      3 (3-0-6) 
   PROCESS AUTOMATION DESIGN 
01066358 เศรษฐศาสตร์ระบบออโตเมชัน      3 (3-0-6) 
   AUTOMATION SYSTEM ECONOMICS 
01066359 สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
   SCADA AND INFORMATION TECHNOLOGY 
01066360 ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 
   REALIABILITY AND INDUSTRIAL SAFETY 
01066363 การทดลองทางวิศวกรรมออโตเมชัน 1     2 (0-6-3) 
   AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1 
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01066364 การทดลองทางวิศวกรรมออโตเมชัน 2     2 (0-6-3) 
   AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 2 
 
ข. วิชาเลือก                       9  หน่วยกิต 
01066361 เอ็มอีเอส        3 (3-0-6) 
   MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS 
01066362 วิทยาการหุ่นยนต์และระบบออโตเมชัน     3 (3-0-6) 
   ROBOTICS AND AUTOMATION SYSTEMS 
01066371 ระบบออโตเมชันกระบวนการประสาน     3 (3-0-6) 
   COLLABORATIVE PROCESS AUTOMATION SYSTEMS  
01066372 ระบบออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร     3 (3-0-6) 
   HOME AND BUILDING AUTOMATION  
01066373 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมออโตเมชัน     3 (3-0-6) 
   SELECTED TOPICS IN AUTOMATION ENGINEERING  
01066374 ระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์    3 (3-0-6) 
   MICROCONTROLLER-BASED EMBEDDED SYSTEMS  
01066375 เครือข่ายออโตเมชันทางอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL AUTOMATION NETWORKS 
 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก   6  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 - โครงงานพิเศษ    6 หน่วยกิต 
 - สหกิจศึกษา/การศึกษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 
 วิชาการศึกษาทางเลือก แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือกเพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม
สำหรับตนเอง 1 ทางเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
 
1. โครงงานพิเศษ                 6  หน่วยกิต  
                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066023 โครงงาน 1       3 (0-9-0) 
   PROJECT 1 
01066024 โครงงาน 2       3 (0-9-0) 
   PROJECT 2 
 

2. สหกิจศึกษา 
01006029 สหกิจศึกษา       6 (0-45-0) 
   CO-OPERATIVE EDUCATION  
 

3. การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
01006005   การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ     6 (0-45-0) 
            OVERSEA TRAINING 
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอน   ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 ความหมายของรหัสประจำรายวิชา  
 รหัสวิชาที่ใช้  กำหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  
 รหัสตัวที่  1, 2 ได้แก่เลข 01 หมายถึง  วิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       90 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 รหัสตัวที่  3, 4 ได้แก่เลข 06 หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
 รหัสตัวที่  5 ได้แก่เลข 6 หมายถึง  ระดับปริญญาตรี 
 รหัสตัวที่  6 ได้แก่เลข 0  หมายถึง  วิชาเฉพาะของสาขา 
      1 หมายถึง  วิชาเฉพาะแขนงการวัดและควบคุม 
      2 หมายถึง  วิชาเฉพาะแขนงเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม 
      3 หมายถึง  วิชาเฉพาะแขนงออโตเมชัน 
 รหัสตัวที่  7, 8    หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS 1 

3 (3-0-6) 

01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 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) 

01006028 เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร 
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS 

1 (0-3-0) 

01006030 แคลคูลัส 1 
CALCULUS 1 

3 (3-0-6) 

01006015/ 
01006012 

เขียนแบบวิศวกรรม/ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ENGINEERING DRAWING/ 
 COMPUTER PROGRAMMING 

3 (2-2-5)/ 
3 (2-2-5) 

01006010/ 
01006011 

กลศาสตร์วิศวกรรม/ 
วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS/ 
ENGINEERING MATERIALS  

3 (3-0-6)/ 
3 (3-0-6) 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
FOUNDATION ENGLISH  

3 (3-0-6) 

รวม 21 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 

3 (3-0-6) 

01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1 (0-3-0) 

01006031 แคลคูลัส 2  
CALCULUS 2 

3 (3-0-6) 

01006015/ 
01006012 

เขียนแบบวิศวกรรม/ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ENGINEERING DRAWING/ 
 COMPUTER PROGRAMMING 

3 (2-2-5)/ 
3 (2-2-5) 

01006010/ 
01006011 

กลศาสตร์วิศวกรรม/ 
วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS/ 
ENGINEERING MATERIALS  

3 (3-0-6)/ 
3 (3-0-6) 

90595002 อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

     3 (3-0-6) 

90591019 โรงเรียนสร้างเสน่ห์ 
CHARM SCHOOL 

2 (1-2-3) 

90591002 กีฬาและนันทนาการ 
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

1 (0-3-0) 

รวม 19 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006032 สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน 
ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATION AND 
LINEAR ALGEBRA 

3 (3-0-6) 

01066051 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ELECTROMAGNETIC FIELDS 

     3 (3-0-6) 

01066052 วงจรไฟฟ้า 
ELECTRIC CIRCUITS 

3 (3-0-6) 
 

01066054 วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSORS 

3 (3-0-6) 
 

01066055 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด 
ELECTRICAL INSTRUMENTS AND 
MEASUREMENTS 

3 (3-0-6) 

01066060 การทดลองทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
และออโตเมชัน 1 
MECHATRONICS AND AUTOMATION 

ENGINEERING LABORATORY 1  

1 (0-3-2) 
 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

     3 (3-0-6) 

90593015 สนุกกับปัญญาประดิษฐ์ 
FUN WITH AI 

3 (3-0-6) 

รวม 22 
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 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
01066053 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ENGINEERING ELECTRONICS 
3 (3-0-3) 

01066056 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ELECTRICAL MACHINES 

3 (3-0-6) 

01066057 อุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ 
SENSORS AND TRANSDUCERS  

3 (3-0-6) 

01066058 ระบบควบคุม 
CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066061 การทดลองทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
และออโตเมชัน 2 
MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING 

LABORATORY 2  

2 (0-6-4) 

90593XXX วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

90595XXX วิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 

รวม 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1  
วิชาประจำแขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

01066151 สถิติและการคำนวณเชิงเลข 
STATAISTICS AND NUMERICAL COMPUTATION 

3 (3-0-6) 

01066152 เทอร์โมฟลูอิดส์  
THERMO-FLUIDS 

3 (3-0-6) 

01066153 ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้  
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066154 อุปกรณ์วัดและควบคุมในกระบวนการ 
PROCESS INSTRUMENTATION 

3 (3-0-6) 

01066155 สัญญาณและระบบ 
SIGNALS AND SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

01066161 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมได้และแบบ
กระจายหน้าที่     
PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED 
CONTROL SYSTEMS 
LABORATORY 

1 (0-3-2) 

01066162 ปฏิบัติการการวัดคุมในกระบวนการและการสอบเทียบ  
PROCESS INSTRUMENTATION AND CALIBRATION 
LABORATORY 

1 (0-3-2) 

รวม 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาประจำแขนง Instrumentation and Control 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01066156 การจัดการอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

01066157 การสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS AND 
AUTOMATION SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066158 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล  
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 

3 (3-0-6) 

01066159 การออกแบบระบบการวัดคุมนิรภัย 
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01066160 ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF 
THINGS 

3 (3-0-6) 

01066163 ปฏิบัติการเครือข่ายอุตสาหกรรมและระบบสกาดา  
INDUSTRIAL NETWORKS AND SCADA SYSTEM 
LABORATORY 

1 (0-3-2) 

01066164 ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล  
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 
LABORATORY 

1 (0-3-2) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 20 
 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

41 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาพิเศษ   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม  
INDUSTRIAL TRAINING  

0 (0-45-0) 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาประจำแขนง Instrumentation and Control 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  โครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01066xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1 3 (3-0-6) 
01066xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2 3 (3-0-6) 
Xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 

FREE ELECTIVES 1 
3 (3-0-6) 

01066023 โครงงาน 1 
PROJECT 1 

3 (0-9-0) 

รวม 12 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาประจำแขนง Instrumentation and Control 
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  โครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01066xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3 3 (3-0-6) 
Xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 

FREE ELECTIVES 2 
3 (3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

01066024 โครงงาน 2 
PROJECT 2 

3 (0-9-0) 

รวม 12 
 

หรือ   แผนการศึกษาเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนในแต่ละทางเลือกของ  สหกิจศึกษา  และการศึกษาหรือ
การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาประจำแขนง Instrumentation and Control 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศึกษา  
     

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006029 สหกิจศึกษา 
CO-OPERATIVE EDUCATION  
 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

6 (x-x-x) 

รวม 6  
หรือ   

01006005 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
OVERSEA TRAINING 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาประจำแขนง Instrumentation and Control 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศึกษา  และการศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVES 1 

3 (3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVES 2 

3 (3-0-6) 

01066xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง  1 3 (3-0-6) 
01066xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง  2 3 (3-0-6) 
01066xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง  3 3 (3-0-6) 

รวม 18 
 
 

 รวมตลอดหลักสูตร     146   หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
วิชาประจำแขนงเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม (Mechatronics and Control System) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01066251 กลศาสตร์วัสดุ 
MECHANICS OF MATERIALS 

3 (3-0-6) 

01066252 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
MECHANICS OF MECHINERY 

3 (3-0-6) 

01066253 การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี 
SEQUENCE CONTROL AND PLC 

3 (3-0-6) 

01066254 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
POWER ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

01066255 ระบบไฟฟ้ากำลัง 
ELECTRICAL POWER SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01066263 การทดลองทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 1 

2 (0-6-3) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
วิชาประจำแขนงเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม (Mechatronics and Control System) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01066256 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต  
และวิเคราะห์  
CAD/CAM/CAE 

3 (3-0-6) 

01066257 การขับทางไฟฟ้า 
ELECTRIC DRIVES 

3 (3-0-6) 

01066258 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
Electrical System Design 

3 (3-0-6) 

01066259 การออกแบบเครื่องจักรกล 
MACHINE DESIGN 

3 (3-0-6) 

01066264 เตรียมความพร้อมโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
MECHATRONICS ENGINEERING PRE-PROJECT 

2 (0-6-3) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 17 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาพิเศษ   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม  
INDUSTRIAL TRAINING  

0 (0-45-0) 
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วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

46 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
วิชาประจำแขนงเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม (Mechatronics and Control System) 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  โครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVES 1 

3 (3-0-6) 

Xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVES 2 

3 (3-0-6) 

010662xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1   
 

3 (3-0-6) 

01066023 โครงงาน 1 
PROJECT 1 

3 (0-9-0) 

รวม 12 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาประจำแขนง Mechatronics and Control System 
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  โครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

010662xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2  3 (3-0-6) 

010662xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3 3 (3-0-6) 

01066262 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL SAFETY 

3 (3-0-6) 

01066024 โครงงาน 2 
PROJECT 2 

3 (0-6-0) 

รวม 15 
 

หรือ   แผนการศึกษาเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนในแต่ละทางเลือกของ  สหกิจศึกษา  และการศึกษาหรือ
การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาประจำแขนง Mechatronics and Control System 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศึกษา  
     

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006029 สหกิจศึกษา 
CO-OPERATIVE EDUCATION 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

6 (x-x-x) 

รวม 6 
หรือ   

01006005 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
OVERSEA TRAINING 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาประจำแขนง Mechatronics and Control System 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศึกษา  และการศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVES 1 

3 (3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVES 2 

3 (3-0-6) 

01066262 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL SAFETY 

3 (3-0-6) 

010662xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1  3 (3-0-6) 
010662xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2  3 (3-0-6) 
010662xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3 3 (3-0-6) 

รวม 21 
 
 

 รวมตลอดหลักสูตร     146   หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาประจำแขนงออโตเมชัน (Automation) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01066351 เทคโนโลยีโรงงานดิจิทัล 
DIGITAL FACTORY TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

01066352 ตัวควบคุมในระบบออโตเมชันแบบโปรแกรมได้ 
PROGRAMMABLE AUTOMATION 
CONTROLLERS 

3 (3-0-6) 

01066353 การออกแบบไฟฟ้าสำหรับระบบออโตเมชัน 
ELECTRICAL DESIGN FOR AUTOMATION 
SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066354 การผสานระบบออโตเมชัน 
AUTOMATION SYSTEM INTEGRATION 

3 (3-0-6) 

01066355 แมชชีนออโตเมชัน 
MACHINE AUTOMATION 

3 (2-2-4) 

01066363 การทดลองทางวิศวกรรมออโตเมชัน 1 
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1 

2 (0-6-3) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาประจำแขนงออโตเมชัน (Automation) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01066356 ระบบฐานข้อมูลและอีอาร์พี 
DATABASE AND ERP SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066357 การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน 
PROCESS AUTOMATION DESIGN 

3 (3-0-6) 

01066358 เศรษฐศาสตร์ระบบออโตเมชัน 
AUTOMATION SYSTEM ECONOMICS 

3 (3-0-6) 

01066359 สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
SCADA AND INFORMATION TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

01066360 ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
REALIABILITY AND INDUSTRIAL SAFETY 

3 (3-0-6) 

01066364 การทดลองทางวิศวกรรมออโตเมชัน 2 
AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 2 

2 (0-6-3) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 20 
 

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาพิเศษ   

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม  
INDUSTRIAL TRAINING  

0 (0-45-0) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาประจำแขนงออโตเมชัน (Automation) 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  โครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVES 1 

3 (3-0-6) 

Xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVES 2 

3 (3-0-6) 

01066023 โครงงาน 1 
PROJECT 1 

3 (0-6-0) 

รวม 9 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาประจำแขนงออโตเมชัน (Automation) 
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  โครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

010663xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1   3 (3-0-6) 

010663xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2   3 (3-0-6) 

010663xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3   
 

3 (3-0-6) 

01066024 โครงงาน 2 
PROJECT 2 

3 (0-6-0) 

รวม 15 
 

หรือ   แผนการศึกษาเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนในแต่ละทางเลือกของ  สหกิจศึกษา  และการศึกษาหรือ
การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาประจำแขนงออโตเมชัน (Automation) 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศึกษา  
     

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006029 สหกิจศึกษา 
CO-OPERATIVE EDUCATION  

6 (0-45-0) 

รวม 6 
 
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxxx วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

6 (x-x-x) 

รวม 6 
หรือ   

01006005 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
OVERSEA TRAINING 

6 (0-45-0) 

รวม 6 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาประจำแขนงออโตเมชัน (Automation) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

010xxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป  
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

010xxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVES 1 

3 (3-0-6) 

010xxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVES 2 

3 (3-0-6) 

010663xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1   
 

3 (3-0-6) 

010663xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2   
 

3 (3-0-6) 

010663xx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3   
 

3 (3-0-6) 

รวม 18 
 
 

 รวมตลอดหลักสูตร     146   หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ         110    หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร         24    หน่วยกิต 
                             หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  

01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1             3 (3-0-6) 

  GENERAL PHYSICS 1 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQISITE : NONE 

เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุดศูนย์กลางแรงโน้ม

ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่น กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน 

การนำความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน 

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 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1           1 (0-3-2) 

  GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

  PREREQISITE : NONE 

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

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

01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2            3 (3-0-6) 

GENERAL  PHYSICS  2 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

PREREQISITE :  NONE  

การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไรเซซั่น เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 

คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม แบบจำลองอะตอมของ

บอร์ สมการโชร์ดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว การวิเคราะห์

วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของสารกึ่ง

ตัวนำ พื้นฐานไดโอดทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอดพ้ืนฐาน 
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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   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2           1 (0-3-2) 

GENERAL PHYSICS LABORATORY 2                  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                

PREREQISITE :  NONE  

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

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

01006024 เคมีทั่วไป            3 (3-0-6) 

GENERAL CHEMISTRY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                  

PREREQISITE : NONE  

พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์, คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย, สมดุล

เคมี, สมดุลไอออน, จลนพลศาสตร์เคมี, โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม, พันธะเคมี, สมบัติตามตาราง   

พีริออดิก, ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ, ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน, ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์ 

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 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE :NONE  

ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006024 เคมีท่ัวไป 

The experiments that correspond to the subject in 01006024 General Chemistry 
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01006030 แคลคูลัส 1            3 (3-0-6) 

CALCULUS 1 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ฟังก์ชัน, ลิมิต, ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะนำอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ การ

ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์ การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จำกัดเขต  รูปแบบ

ของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข  อันดับและอนุกรมของ

จำนวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันพ้ืนฐานการวิเคราะห์เวกเตอร์  

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 

วิชาบังคับก่อน : 01006030 แคลคูลัส 1 

PREREQISITE : 01006030 CALCULUS 1 

ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชัน

จำนวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจำนวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์จำนวนจริงหลาย

ตัวแปร แนะนำปริพันธ์เส้น เส้น ระนาบ และพ้ืนผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงในปริภูมิ

สามมิติ ทฤษฎีบทหลักที่เก่ียวกับการประยุกต์ เช่น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของเกาส์ 

ทฤษฎีบทของสโตกส์ เป็นต้น 

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. 
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01006032 สมการเชิงอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน        3 (3-0-6) 

ELEMENTARY DIFFENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ระบบสมการและการแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์และสเปซ เมตริกซ์ ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นโดยวิธีเมตริกซ์ ฐาน 

ฐานตั้งฉาก และการประยุกต์ใช้งาน การแปลงลาปาซ การแปลงแซด การแปลงฟูริเยร์ ฯ ฟังก์ชันเชิงซ้อนและ

การแปลง แนะนำสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้  สมการอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น สมการเชิง

อนุพันธ์สามัญ  การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับปัญหาทางวิศวกรรม  ปัญหาค่าเริ่มต้น 

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. 
 

01066051 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า           3 (3-0-6) 

ELECTROMAGNETIC FIELDS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE 

สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า การพาและการนำกระแส ความต้านทาน สนามแม่เหล็ก

สถิต วัสดุแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์  

Electrostatic fields. Conductor and dielectrics. Capacitance. Convection and conduction 

currents. Resistance. Magnetostatic fields. Magnetic materials. Time varying electromagnetic 

fields. Maxwell’s equations. 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์         19     หน่วยกิต 
                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม           3 (3-0-6) 

ENGINEERING MECHANICS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE :NONE  
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ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุล สถิตย์ศาสตร์ของของไหล จลน์ศาสตร์และจลน์พลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ

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 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE :NONE  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่ม

หลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ 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. 

 

01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์          3 (2-2-5) 

COMPUTER  PROGRAMMING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์  การประมวลผลข้อมูล การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ 

ตัวแปลภาษา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ค่าคงที่ 

ตัวแปร เครื่องหมายกระทำการนิพจน์ ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ คำสั่งแบบตามลำดับ แบบกำหนดเงื่อนไข 

และแบบวนซ้ำ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ   การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการพัฒนา

โปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

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 
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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 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                            

PREREQISITE :NONE  

การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียนภาพ 3 มิติ)      

การกำหนดขนาดและคำพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและภาพแผ่นคลี่ การสเก็ตร่าง

แบบ  การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน  พื้นฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 

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 เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร          1 (0-3-0) 

PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS  

วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 

PREREQUISITE :   NONE  

การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดเตรียมขึ้น เพ่ือเป็นการแนะแนว และเตรียม ความพร้อม

นักศึกษาในการศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสําเร็จ ปฏิบัติการพ้ืนฐานและโครงงานเบื้องต้น

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

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. 

 

01066052 วงจรไฟฟ้า            3 (3-0-6) 

ELECTRIC CIRCUITS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE 
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พ้ืนฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ใน

วงจรไฟฟ้า ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ วงจรลำดับที่หนึ่งและวงจรลำดับที่สอง การตอบสนองใน

สภาวะชั่วครู่   การตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว  เฟสเซอร์  วงจรไฟฟ้ากำลัง  เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิด

ไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

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. 

 

01066053 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม           3 (3-0-6) 

ENGINEERING ELECTRONICS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE 

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และคุณลักษณะเฉพาะทางความถี่การวิเคราะห์และออกแบบวงจร

ไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์และมอสทรานซิสเตอร์ ซีมอสทรานซิสเตอร์ 

และไบซีมอสทรานซิสเตอร์  ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจรแหล่งจ่ายไฟ  

Semiconductors devices. Current-voltage and frequency characteristics. Analysis and design 

of diode circuits. Analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistors circuits. 

Operational amplifiers and its applications. Power supply module. 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ           18   หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม           0 (0-45-0) 

INDUSTRIAL TRAINING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานระยะสั้นในภาคอุตสาหกรรมในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ทั้งนี้

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะต่างๆ โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องส่งรายงานหลังจากสิ้นสุดการ

ฝึกงาน 
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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. 

 

01066054 วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์         3 (2-3-6) 

DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSOR 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทชิ่ง พีชคณิตบลูลีน รหัสคอมพิวเตอร์ ตารางความเป็นจริง แผนผังแบบคะนอห์ 

แผนผังแบบเวน ลอจิกเกทแบบพื้นฐาน วงจรบวก วงจรลบ วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กเซอร์ 

วงจรดีมัลติเพล็กเซอร์ ฟลิบฟลอบ วงจรนับ ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์ 

คำสั่งและการอ้างตำแหน่ง การโปรแกรมภาษา C และภาษาแอสเซมบลี้ อินเตอร์รัพท์ การสื่อสารข้อมูลแบบ

อนุกรม ตัวนับ/ตัวจับเวลา การเชื่อมต่ออินพุต-เอาต์พุต การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ต่างๆ  

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; Introduction to 

microprocessors, microcontroller architectures, instruction and addressing modes, assembly 

and C programming, interrupts, serial communications, timer/counter, input-output 

interfaces, internet of things. 

 

01066055 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด          3 (3-0-6) 

ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENT 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

หน่วยการวัดและมาตราฐานของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การแบ่งประเภทและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด ความ

ปลอดภัยและความแม่นยำ การวิเคราะห์ผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ดีซีและเอซี ทั้งแบบ

อนาลอกและดิจิตอล การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง และพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน ความ

เหนี่ยวนำและความเก็บประจุ การวัดความถี่และช่วงเวลา การวัดทางเหล็ก เทคนิคทางดิจิตอลสำหรับการวัด 

สัญญาณรบกวน การป้องกัน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน การเพ่ิมประสิทธิภาพ  แนะนำ

ทรานสดิวเซอร์ 
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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; 

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. 

 

01066056 เครื่องจักรกลไฟฟ้า           3 (2-3-6) 

ELECTRICAL MACHINES  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE 

วงจรสนามแม่เหล็ก; หลักการการแปลงพลังงานกลไฟฟ้า; พลังงานและพลังงานร่วม; หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 

และ 3 เฟส;  หลักการของเครื่องจักรหมุน ;  เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้า

กระแสสลับ; เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส; เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบ   อินดักชั่น 1 เฟส และ 3 เฟส;  การ

ป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

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 

 

01066057 อุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ         3 (3-0-6) 

SENSORS AND TRANSDUCERS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและคุณสมบัติของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกล การ

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางการแพร่กระจาย และการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติทางเคมี อุปกรณ์ตรวจรู้แบบไม่สัมผัส อุปกรณ์ตรวจรู้ทางแสง อุปกรณ์ตรวจรู้การกระจัด ตำแหน่ง

และการเคลื่อนที่ อุปกรณ์ตรวจรู้ความเค้นและความเครียด อุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงความดัน อุปกรณ์

ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงอุณหภูมิ อุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงการไหล อุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลง

ระดับ อุปกรณ์ตรวจรู้ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ เทคโนโลยีของอุปกรณ์ตรวจรู้ที่ทันสมัย วงจรแบ่ง

แรงดัน วงจรวีทสโตนบริดจ์ และวงจรแปลงความดันเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า 
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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. 

 

01066058 ระบบควบคุม            3 (3-0-6) 

CONTROL SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวงปิดและแบบวงเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน แผนภาพการ

ไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โลกัสของราก 

แผนภาพไนควิสต์ แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ การชดเชยแบบต่างๆ การจำลองระบบโดยใช้ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ 

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. 

 

01066060 การทดลองทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1       1 (0-3-2) 

MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การทดลองพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 

Mechatronics and automation basic engineering experiment. 

 

01066061 การทดลองทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2       2 (0-6-4) 

MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 2 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  
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การทดลองพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 

Mechatronics and automation basic engineering experiment. 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงการวัดและควบคุม         43   หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ก. วิชาบังคับ                   34  หน่วยกิต 
01066151 สถิติและการคำนวณเชิงเลข         3 (3-0-6) 

  STATAISTICS AND NUMERICAL COMPUTATION 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิธีการคำนวณเชิงเลข  ระบบตัวเลขและความผิดพลาดของการคำนวณเชิงเลข  ราก

ของสมการ   เมตริกซ์และระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วง  เส้นโค้งท่ีเหมาะสมและการ

ถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุด   การหาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงเลข   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ    

Mathematical background and numerical method,  number systems and errors,  roots of 

equations,  matrices and systems of linear algebraic equations,  interpolation,  curve fitting 

and least-squares regression,  numerical differentiation and integration,  ordinary 

differentiation equations.    
 

01066152 เทอร์โมฟลูอิดส์            3 (3-0-6) 

THERMO-FLUIDS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

คุณสมบัติของของเหลว สถิตยศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์การควบคุมปริมาตร; มวลโมเมนตัม และสมการ

พลังงาน สมการเบอนูลี่และการประยุกต์ แนวคิดชั้นขอบเขต; การไหลและการสูญเสียภายในท่อ  กฎข้อที่หนึ่ง

และสองของอุณหพลศาสตร์ การประเมินคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ก๊าซทางอุดมคติและก๊าซจริง การ

ควบแน่นของสสาร  โหมดการถ่ายเทความร้อนเปรียบเทียบในเชิงไฟฟ้า 

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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01066153 ระบบควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้         3 (3-0-6) 

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE        

หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในการผลิต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมแบบลำดับ โครงสร้างและ

หลักการทำงานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได้ อุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต เช่น อุปกรณ์

ตรวจจับ สวิตช์ โซลินอด์ยวาล์ว เอ็นโคดเดอร์ การเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล IEC 

61131 การติดต่อสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบควบคุม การกระจาย การรวมศูนย์การควบคุม ในระดับเครื่อง

ควบคุม และ การควบคุมระยะไกล ในระดับอุปกรณ์ 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. 
 

01066154 อุปกรณ์วัดและควบคุมในกระบวนการ         3 (3-0-6) 

PROCESS INSTRUMENTATION  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทรานส์ดิวเซอร์ชนิดอนาล็อกและ

ดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน ทรานส์มิตเตอร์วัดความดันแตกต่าง การวัดอัตราการไหลของของเหลวด้วย

มิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์ทุติยภูมิ และวิธีพิเศษสำหรับวัดอัตราการไหลของของไหล การวัดอุณหภูมิด้วยวิธีที่ไม่ใช่

วิธีทางไฟฟ้า วิธีทางไฟฟ้า และวิธีการแผ่รังสีความร้อน ชนิดของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลว

โดยทางตรง การวัดระดับของเหลวโดยทางอ้อม ซึ่งประกอบด้วยวิธีความกดดันของน้ำ วิธีทางไฟฟ้าและวิธี

พิเศษสำหรับการวัดระดับของเหลวโดยทางอ้อม ตัวควบคุมทั่วไปที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

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. 
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01066155 สัญญาณและระบบ           3 (3-0-6) 

SIGNALS AND SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ระบบสัญญาณแบบต่อเนื่อง ระบบสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์สัญญาณแบบต่าง ๆ โดยใช้อนุกรม  

ฟูริเยร์ การแปลงลาปลาซ การแปลงฟูริเยร์ การแปลง z การคอนโวลูชันของสัญญาณ การเขียนแทนระบบด้วย

โดเมนความถี่และโดเมนเวลา  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. 

 

01066156 การจัดการอุตสาหกรรม           3 (3-0-6) 

  INDUSTRIAL MANAGEMENT 

  วิชาบังคับก่อน :   01086084 สถิติและการคำนวณเชิงเลข 

  PREREQUISITE :   01086084 STATISTICS AND NUMERICAL COMPUTATION 

เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและดำเนินงานในระบบการผลิตและบริการ  การวิเคราะห์ต้นทุน การ

บริหารความเสี่ยง พ้ืนฐานการควบคุมคุณภาพและการโปรแกรมเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 

Analytical techniques for designing and operating production and service system, cost 

analysis, risk management, introductory quality control and linear programming and their 

applications in the industry. 

 

01066157 การสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ        3 (3-0-6) 

  INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND AUTOMATION SYSTEMS 

    วิชาบังคับก่อน     :   ไม่มี 

  PREREQUISITE    :   NONE 

พ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล การส่งข้อมูลแบบอนุกรม บทนำของโปรโตคอลต่าง ๆ พ้ืนฐานของเครือข่ายและ

อุปกรณ์ในระบบ อีเทอร์เน็ตทางอุตสาหกรรม โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี ระบบฟิลด์บัสทางอุตสาหกรรม  แนวคิด

ของโอพีซ ี  แนวคิดของระบบความปลอดภัยของเครือข่าย ความรู้พื้นฐานด้านการควบคุมทางอุตสาหกรรม 

การปรับแต่งสัญญาณอนาล็อก การปรับแต่งสัญญาณดิจิตอล เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ ตัวควบคุมอนาล็อก 

ตัวควบคุมดิจิตอล การควบคุมแบบลำดับ พีแอลซี การโปรแกรมพีแอลซี การเชื่อมต่อพีแอลซี การประยุต์ใช้  

พีแอลซีในระบบอัตโนมัติ 
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Data communication basics, serial data transmission, introduction to protocols, networking 

basics and system components, industrial Ethernet, TCP/IP layer protocols, industrial filedbus 

systems, OPC concepts, network security concepts, introduction to industrial control, analog 

signal conditioning, digital signal conditioning, sensors and transducers, analog controllers, 

digital controllers, sequence control, programmable logic controllers (PLC), PLC programming, 

PLC interfaces, PLC application in automation systems. 

 

01066158 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล         2 (2-0-4) 

INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

พ้ืนฐานของเทคโนโลยีหุ่นยนต์; ประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์; การจำแนกประเภทของหุ่นยนต์; รู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การกำหนดค่าทางกายภาพของหุ่นยนต์ การใช้งานสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

การควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ระบบการมองเห็นหุ่นยนต์,   

วิทัศน์จักรกล การเก็บภาพ; เทคนิคการจัดแสง การประมวลผลภาพและการวิเคราะห์ เทคนิคการประมวลผล

ภาพ การวิเคราะห์ภาพ เทคนิคการมองเห็นเครื่องสามมิติ (3D) การออกแบบเซลล์หุ่นยนต์และการควบคุม 

ฮาร์ดแวร์การเชื่อมต่อ แบบจำลองกราฟิกของหุ่นยนต์เวิร์คเซลล์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในการผลิต 

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. 

 

01066159 การออกแบบระบบการวัดคุมนิรภัย         3 (3-0-6) 

SAFETY INSTRUMENTATION SYSTEMS DESIGN  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม    สัญลักษณ์และการระบุต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ

อุตสาหกรรม  การเขียนแผนภูมิการทำงานของกระบวนการ  แผนภูมิแบบวงและแผนภูมิการเดินสายวงจร  

ตารางข้อกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  วิธีการติดตั้ง  แผนผังรวมของกระบวนการทั้งระบบ  อุปกรณ์
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ควบคุมสุดท้าย  การป้องกันเครื่องมือวัด ศึกษาหลักการป้องกันการสูญเสีย; การออกแบบการวิเคราะห์และ

การควบคุมอันตรายในสถานที่ทำงาน องค์ประกอบของมนุษย์ การจัดการด้านความปลอดภั ย; พ้ืนฐาน

ระบบวัดคุมนิรภัย แบบจำลองวัฎจักรชีวิตความปลอดภัย วิธีการศึกษาสิ่งที่เป็นอันตราย การลดความเสี่ยงด้วย

ระบบการวัดคุมนิรภัย วิธีการกำหนดระดับวัดคุมนิรภัย การออกแบบโครงสร้างระบบการวัดคุมนิรภัย การ

เลือกอุปกรณ์วัดสำหรับทำหน้าที่ป้องกันภัย การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ตัวควบคุมที่ผ่านการรับรองด้านความ

ปลอดภัย เอกสารและการจัดการ การทดสอบเชิงพิสูจน์และวินิฉัย 

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. 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. 

 

01066160 ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง         3 (3-0-6) 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE 

หลักการของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม AI และ การเรียนรู้ของเครื่องจักร (ML) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้กับปัญหาการคำนวณ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT), การออกแบบและโปรแกรมอุปกรณ์  IoT, ศึกษา

โปรโตคอล IoT สำหรับการสื่อสาร, อุปกรณ์ IoT เพ่ือทำงานกับโครงสร้างพ้ืนฐานของ Cloud Computing 

การประยุกต์ใช้งานของ AI, ML และ IoT  

Principle of artificial intelligence (AI), materials on AI programming, machine learning (ML), 

natural language understanding, and their application to computational problems, 

Introduction to Internet of Things (IoT), design and program IoT devices, study IoT protocols 

for communication, IoT device to work with a Cloud Computing infrastructure, applications of 

AI, ML and IoT. 
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01066161 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมได้และแบบกระจายหน้าที่      1 (0-3-2) 

PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS 

LABORATORY  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ทำการทดลองกับเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่โปรแกรมได้ อุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์พุต เช่น อุปกรณ์

ตรวจจับ สวิตช์ โซลินอด์ยวาล์ว เอ็นโคดเดอร์ การเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องควบคุมตามมาตรฐานสากล IEC 

61131 ด้วย คำสั่งลอจิก คำสั่งตัวตั้งเวลา คำสั่งตัวนับ และคำสั่งพิเศษ โครงสร้างระบบควบคุมแบบกระจาย

หน้าที่ การตั้งค่าอุปกรณ์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 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. 

 

01066162 ปฏิบัติการการวัดและควบคุมในกระบวนการและการสอบเทียบ      1 (0-3-2) 

PROCESS INSTRUMENTATION AND CALIBRATION LABORATORY  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การทดลองเก่ียวกับการวัดและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม การวัดค่าตัวแปรในกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ 

ความดัน อัตราไหล ระดับ เป็นต้น การปรับแต่งตัวแปรสัญญาณ การควบคุมกระบวนการ การกรองสัญญาณ

ดิจิตอล การปรับจูนค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม PID สำหรับการควบคุมกระบวนการ  หลักการการสอบ

เทียบเครื่องมือวัดในกระบวนการที่ใช้สำหรับวัดค่าอุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหล การประเมินค่า

ความไม่แน่นอน  การรายงานผลการสอบเทียบ ระบบมาตรฐาน คุณภาพ การสอบเทียบเครื่องมือวัดตาม

ข้อกำหนดในระบบคุณภาพ 

Experiments on measurement of various process variables, such as temperature, pressure, 

flow, and level. Process control. Digital filters. Tuning parameter for PID controller. calibration 

of process instruments used for measuring temperature, pressure, level, flow rate; evaluation 

of uncertainty; calibration reports; Standard systems; Quality of traceability in calibration. 
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01066163 ปฏิบัติการเครือข่ายอุตสาหกรรมและระบบสกาดา         1 (0-3-2) 

INDUSTRIAL NETWORKS AND SCADA SYSTEM LABORATORY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและการควบคุม ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลอุตสาหกรรม เช่น ระบบ Fieldbus Modbus และ HART, ระบบ

ควบคุมและตรวจสอบแบบอำนวยการ 

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. 

 

01066164 ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล        1 (0-3-2) 

INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION LABORATORY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การทำงานของแขนกลหกแกน การออกแบบ และจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุม

หุ่นยนต์ การเลือกใช้ กล้องสำหรับงานวิทัศน์จักรกล เลนส์  การเลือกแหล่งกำเนิดแสง การเขียนโปรแกรม

ประมวลผลภาพ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ เครื่องควบคุมแบบตรรกที่โปรแกรมได้ และหุ่นยนต์ 

การประยุกต์ใช้งานวิทัศน์จักรกลร่วมกับการทำงานของหุ่นยนต์ 
The operation of a six-axis robot arm, design and simulation software for robotics, robot 

programming, selection of machine vision camera, lens, light source selection, Image 

processing programming, interfacing between computer and Programmable logic controller 

to robot,  and image processing robot together with robot operation.   

 

ข. วิชาเลือก                    9  หน่วยกิต 
01066171 กระบวนการพลศาสตร์และการควบคุม         3 (3-0-6) 

PROCESS DYNAMICS AND CONTROL  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  
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การวิเคราะห์และศึกษาปัญหาในกระบวนการทางพลศาสตร์ เทคนิคการแก้ปัญหา และองค์ประกอบที่เป็นพล

วัตรในวงรอบระบบควบคุม การควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น หลักการการควบคุมแบบป้อนกลับ การวิเคราะห์

เสถียรภาพ การตอบสนองทางความถี่  และการออกแบบระบบควบคุม การวัดเบื้องต้นและคุณลักษณะการวัด

คุม คุณลักษณะของกระบวนการจริง  เครื่องควบคุมเชิงเส้น  คุณลักษณะของเครื่องควบคุม  อุปกรณ์วัด

ป้อนกลับ  อุปกรณ์ส่วนสุดท้ายในระบบควบคุม  เครื่องควบคุมไม่ใช่เชิงเส้น  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. 

 

01066172 มาตรวิทยาเชิงวิศวกรรม           3 (2-3-6) 

ENGINEERING METROLOGY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำมาตรวิทยา นิยามของมาตรวิทยา ระบบหน่วยมาตรฐาน มาตรฐานการวัดและการสอบกลับได้ของการ

วัด ทบทวนการวัดและเครื่องมือวัดในกระบวนการ การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 

เครื่องมือวัดน้ำหนัก และการวัดมิติ  หลักการการสอบเทียบเครื่องมือวัดในกระบวนการที่ใช้สำหรับวัดค่า

อุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหล หลักการการสอบเทียบตัวควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมสุดท้าย  การ

ประเมินค่าความไม่แน่นอน  การรายงานผลการสอบเทียบ ระบบมาตรฐาน คุณภาพ การสอบเทียบเครื่องมือ

วัดตามข้อกำหนดในระบบคุณภาพ 

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. 
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01066173 การควบคุมคุณภาพ           3 (3-0-6) 

QUALITY CONTROL  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ ระบบการควบคุมคุณภาพ  การจัดการการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์

คุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ และการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ รวมถึงความน่าเชื่อถือทาง

วิศวกรรมสำหรับการผลิต 

Quality control paradigm; quality control systems; quality control management, quality 

analysis; quality enhancing techniques and statistical quality control; engineering reliability 

for manufacturing. 

 

01066174 วาล์วควบคุมและแอคทูเอเตอร์          3 (3-0-6) 

CONTROL VALVE AND ACTUATOR  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ชนิดของวาล์วควบคุม บอลล์วาล์ว โกลบวาล์ว และอ่ืนๆ โครงสร้างของวาล์ว ตัววาล์ว ตัวส่งกำลังตัวกำหนด

ตำแหน่ง คุณสมบัติของของไหล การบีบอัด อุณหภูมิ ความหนืด แรงดัน และอ่ืนๆ การหาค่าสัมประสิทธิ์ของ

วาล์ว (ซีวี) วัสดุที่ใช้ทำวาล์วและวิธีการเลือกวัสดุ การเลือกชนิดและขนาดวาล์วให้เหมาะสมกับการควบคุม 

วาล์วแบบพิเศษต่างๆ การติดตั้งและซ่อมบำรุง แอคทูเอเตอร์, ตัวกำหนดตำแหน่งวาล์ว, ฟิลเตอร์, ตัวควบคุม, 

I / P และ ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง, cavitation และการควบคุมเสียง, การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้วาล์วควบคุม

โดยใช้ตัวควบคุมแบบดิจิตอล 

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, actuators, valve positioners, filters, 

regulators, I/Ps, and other associated hardware, cavitation and noise control, Optimizing the 

use of control valves using digital controllers 
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01066175 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห์ในกระบวนการ         3 (3-0-6) 

PROCESS ANALYTICAL INSTRUMENTS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

หลักของเครื่องมือวัดวิเคราะห์ในกระบวนการ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการเชิงแสง การวัดอินฟราเรด  การวัด

วิเคราะห์คุณสมบัติของเหลวและแก๊ส เช่น การวัดค่า pH การวัดค่าความนำไฟฟ้า คาร์บอนไดออกไซด์  

ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  และแนะนำระบบตรวจสอบการปล่อยแก๊สแบบต่อเนื่อง(CEMS) สำหรับการควบคุม

สิ่งแวดล้อม 

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. 

 

01066176 การทดสอบแบบไม่ทำลายวัตถุเพ่ือการบำรุงรักษา        3 (3-0-6) 

NON-DESTRUCTIVE TESTING FOR MAINTENANCE 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำการจัดการด้านบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การดูแลรักษาแบบแก้ไข การ

บำรุงรักษาเชิงป้องกันและการคาดการณ์; ระบบความน่าเชื่อถือ (อัตราความล้มเหลว, เวลาเฉลี่ยระหว่างความ

ล้มเหลว ความพร้อมใช้งานและเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรทำงานไม่ได้), วัฏจักรอัตราความล้มเหลว การทดสอบ

และประเมินผลแบบไม่ทำลาย ได้แก่ ทดสอบด้วยกระแสไหลวน ภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรด การแทรกผ่าน

ด้วยของเหลว และการทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก 

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. 
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01066177 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก          3 (3-0-6) 

PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEM 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

กฎเบื้องต้นและชนิดของระบบควบคุม ระบบจ่ายกำลัง อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกและ ไฮดรอลิก สัญลักษณ์

และการทำงาน การควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกขั้นพ้ืนฐาน  การควบคุมนิวแมติกและไฮดรอลิกด้วย

ไฟฟ้า หลักในการประยุกต์ใช้งานควบคุม การปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์พ้ืนฐาน และการใช้ในงานควบคุม

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 

pneumatic control systems, electric circuit controller for hydraulic and pneumatic devices; 

principles of application control; basic device practice; and application for process control. 

 

01066178 การวัดเสมือน            3 (3-0-6) 

VIRTUAL INSTRUMENTATION  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำเกี่ยวกับการวัดคุมเสมือน ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแลบวิว แพ็คเก็จ สัญญาณและรูปแบบการวัด ตัว

ตรวจรู้ต่าง ๆ การได้มาของสัญญาณ การวัดคุณลักษณะตัวตรวจรู้ การควบคุมเครื่องมือวัด การกำเนิด การ

วิเคราะห์และการประมวลผลสัญญาณ 

Introduction to virtual instrumentation, LabVIEW, packets, signals and measuring 

configuration; sensors; signal acquisition; sensor characteristics measurement; instrument 

control; signal generation, analysis and processing. 

 

01066179 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม          3 (3-0-6) 

  INDUSTRIAL ELECTRONICS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การออกแบบวงจรขับและ

วงจรป้องกัน วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม 
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Power electronic circuits. Modern power semiconductor devices. Drive circuit design and 

protection techniques. Power electronic circuits for industrial control. 
 

01066181 ระบบควบคุมแบบเชิงกระจายหน้าที่         3 (3-0-6) 

  DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS  

    วิชาบังคับก่อน     :   ไม่มี 

  PREREQUISITE    :   NONE 

ประวัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม โครงสร้างการควบคุมแบบกระจายเครื่องมือ 

เครื่องมือเชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการ การเชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการและการกำหนดโครงสร้าง

ระบบควบคุมของดีซีเอส เครื่องมือติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับพนักงาน เครื่องมือติดต่อและปฏิบัติการ

ของผู้ใช้ระดับวิศวกร เครือข่ายคมนาคมของดีซีเอส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการ การใช้ดีซี

เอสสำหรับควบคุมกระบวนการ การเชื่อมต่อดีซีเอสกับคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือควบคุมอ่ืน การเลือก การ

ติดตั้ง และการทดสอบ ดีซีเอส แนวโน้มของดีซีเอส และระบบควบคุมอ่ืนในอนาคต 

Evolution of instrumentation. Distributed control hierarchies. Field control unit architecture. 

Field control unit language. Operator interfaces. Engineering interfaces. Communication 

facilities. Review of process control. Implementation of distributed control system elements. 

Implementation in dedicated computing devices. General purpose computers in distributed 

control systems. Choosing installation and commissioning of distributed control systems. 

Future trends in distributed control systems.   
 

01066182    วิศวกรรมการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์         3 (3-0-6) 

ELECTRONICS CONTROL ENGINEERING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

อุปกรณ์ในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  คุณสมบัติและการวิ เคราะห์ทรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน ของระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทางสัญญาณไฟตรงและสัญญาณไฟสลับของระบบอิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์และ

ออกแบบตัวควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (P, PI, PD, PID) การปรับแต่งค่า P, I และ D ให้เหมาะสมสำหรับตัว

ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ วงจรฟังก์ชันพิเศษ 

Electronic control system elements, characteristics and analysis of transfer function of 

electronic systems. AC and DC characteristics of electronic circuits. Analysis and design of 

electronic controllers (P, PI, PD, PID) Optimal adjustment of P, I and D for electronic 

controllers, special function circuits. 
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01066183 เมคคาทรอนิกส์และการควบคุมแบบดิจิตอล   3 (3-0-6) 

  MECHATRONIC AND DIGITAL CONTROL 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์   การใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและเอฟพีจีเอใน

ระบบเมคคาทรอนิกส์    ไมโครคอนโทรลเลอร์และโปรเซสเซอร์ขั้นสูงสำหรับการควบคุมระบบเมคคาทรอนิกส์ 

Design and analysis of mechatronic systems;  the use of Digital Signal Processors (DSP) and 

Field-Programmable Gate Arrays (FPGA) in mechatronic application;.   Microcontroller and 

high end processors for mechatronic system control.     

 

01066184 โครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี    3 (3-0-6) 

  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND FUZZY SYSTEMS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

หลักการ  การออกแบบ  การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายนิวรัล  พ้ืนฐานการควบคุมแบบฟัซซี  

ระบบนิวรัลฟัซซี เครือข่ายนิวรัลแบบซุปเปอร์ไวส์และไม่ซุปเปอร์ไวส์  ทฤษฎีฟัซซีเซ็ท การควบคุมแบบฟัซซี

ลอจิก พันธะแบบฟัซซี ฟัซซีฟิเคชัน ดีฟัซซีฟิเคชัน การออกแบบเครื่องควบคุมฟัซซี การประยุกต์ใช้งานใน

ระบบควบคุม   

Theory, design, analysis and applications of artificial neural networks. Introduction to fuzzy 

control.  Neural-fuzzy systems. Supervised and unsupervised neural networks. Fuzzy set 

theory, Fuzzy logic control. Fuzzy relation. Fuzzification. Defuzzification. Fuzzy control 

systems simulation. Applications to control. 

 

01066185    การควบคุมกระบวนการและกระบวนการอัตโนมัติ   3 (3-0-6) 

        PROCESS CONTROL AND AUTOMATION 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  
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ความคิดพ้ืนฐานของการควบคุมกระบวนการ  หลักการควบคุมกระบวนการแบบป้อนกลับ หน่วยพลวัตภายใน

ระบบควบคุมกระบวนการ คุณลักษณะกระบวนการจริง ตัวอย่างการวิเคราะห์วงควบคุมกระบวนการทั่วไป 

หลักเกณฑ์การเลือกเครื่องควบคุมแบบป้อนกลับ เครื่องควบคุมคุณสมบัติเชิงเส้นและอุปกรณ์ควบคุม

คุณสมบัติไม่เป็นเชิงเส้น การปรับแต่งตัวควบคุมกระบวนการ  วิธีการป้อนกลับ  การสังเคราะห์การควบคุม

โดยตรงและการควบคุมแบบปรับตัวได้ ระบบหลายวงควบคุม การควบคุมกระบวนการแบบป้อนไปหน้า      

วงควบคุมร่วมกิริยาและการแยกวงควบคุมร่วมกิริยา ตัวอย่างการควบคุมกระบวนการ เช่น ถังปฏิกรณ์เคมี 

หอกลั่น และกระบวนการผลิตแบบแบตช์  การหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการ และความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจ      

Basic concepts of process control, fundamentals of feedback control, dynamic elements in 

control loop, characteristics of real processes, analysis of some common loops, selecting the 

feedback controller, linear controller, nonlinear control elements, tuning process controllers, 

feedback methods, direct synthesis and adaptive controls, multiple loop systems, 

feedforward methods for process control systems, interaction and decoupling, process 

control applications: chemical reactor, distillation and batch process, optimizing process and 

economic aims. 

 

01066186 ระบบควบคุมดิจิตอล      3 (3-0-6) 

DIGITAL CONTROL SYSTEMS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

พ้ืนฐานระบบควบคุมชนิดสัญญาณไม่ต่อเนื่อง การแปลงสัญญาณและกระบวนการการแปลงสัญญาณ การ

แปลงแซด เสถียรภาพของระบบควบคุมชนิดสัญญาไม่ต่อเนื่อง ผลตอบสนองเชิงเวลาของระบบควบคุมชนิด

สัญญาณไม่ตอ่เนื่อง การออกแบบระบบควบคุมชนิดสัญญาณไม่ต่อเนื่อง 

Introduction to discrete time control systems. Signal conversion and processing. The z-

transform. Stability of discrete time control systems. Time response of discrete time control 

systems Frequency response of discrete time control systems. Design of discrete time 

control systems. 

 

01066187   ระบบฝังตัวสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมควบคุม  3 (3-0-6) 

  EMBEDDED SYSTEMS FOR CONTROL ENGINEERING APPLICATIONS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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PREREQISITE : NONE  

สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว   หลักการทำงานและระบบปฏิบัติการของระบบฝังตัว   ทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้งานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งเครื่องมือช่วยในการออกแบบระบบฝังตัว  กลวิธีในการ

แก้ไขจุดบกพร่อง  วงจรเชื่อมต่อและวงจรรอบนอกและวิธีการสื่อสารของระบบฝังตัว   การทำงานร่วมกัน

ระหว่างระบบฝังตัวกับระบบอื่นที่เชื่อมต่อ การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุม 

Embedded system architectures, principles operation and operating system of embedded 

systems, theory and application of hardware and software including tools for embedded 

system design, debugging technique, interfacing circuits and peripheral hardware and 

communication of embedded systems, interaction between embedded system and other 

interfaced system, applications to control. 

 

01066188    เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขและคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ  3 (3-0-6) 

  NUMERICAL CONTROL MACHINE AND COMPUTER AIDED DESIGN 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

หลักการควบคุมเชิงเลข  การโปรแกรมเครื่องจักรควบคุมเชิงเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรเชิงเลข  

การผลิตชิ้นงานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรเชิงเลข  คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 

มิติ และ 3 มิติ การแปลงจุด เส้น และวัตถุ ระบบพิกัด การแปลงเมตริก ความลึกตามความเป็นจริง หลักการ

ทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รอบนอก การโปรแกรม G-code การวิเคราะห์

และออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบด้านอุตสาหกรรม

กรณีศึกษาของระบบการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

Principles of Numerical Control (NC); NC programming; Computer numerical control (CNC); 

CNC practices. Mathematic for 2-D and 3-D computer graphics, transformation of point, line 

and objects, coordinate systems, transformation matrix, perspective depth, operating 

principle of computer graphic and peripheral interfacing technique. G-code programming. 

Analysis and design using computer aided design (CAD) tools. Use of available CAD and 

computational engineering packages in industrial design. Selected topics in computer 

manufacturing system. 
 

01066189 ระบบไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาค     3 (3-0-6) 

MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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PREREQISITE : NONE  

แนะนำระบบไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาค ความรู้เบื้องต้น การจำลองการทำงาน และการออกแบบระบบ 

เทคนิคต่างๆที่ใช้การสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาคและระดับนาโน กลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน 

พลศาสตร์ของไหล อุปกรณ์ตรวจรู้ และอุปกรณ์ขับเร้า เทคโนโลยีเครื่องกลระดับจุลภาคกำลัง อุปกรณ์และ

เทคโนโลยีแบบต่างๆที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปพลังงานระดับจุลภาค การประยุกต์ใช้งานของระบบไฟฟ้าเครื่องกล

ระดับจุลภาค 

Introduction to microelectromechanical systems (MEMS), principle of MEMS, modeling and 

design of microsystems, ranging from micro- and nanofabrication, mechanics, heat transfer, 

fluid dynamics, sensors and actuators, power MEMS technologies, electrical power 

conversion technologies based on Microsystems, MEMS applications.  

 

01066190 หัวข้อคัดสรรในงานวิศวกรรมควบคุม    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN CONTROL ENGINEERING   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิศวกรรมระบบควบคุมที่น่าสนใจในปัจจุบัน  หัวข้อต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา  โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก 

Selected topics cover current interest and/or new technology in control engineering, topics 

can be varied according to the suitability of each academic semester, selected by the 

lecturer.  

 

01066191 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรมควบคุม    3 (2-2-5) 

  SPECIAL PROBLEMS IN CONTROL ENGINEERING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิศวกรรมระบบควบคุมที่น่าสนใจในปัจจุบัน   แบ่งเป็นหัวข้อในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา  โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้คัดเลือก 

Selected topics cover current interest and/or new technology in control engineering, divided 

into theory and laboratory parts, topics can be varied according to the suitability of each 

academic semester, selected by the lecturer. 
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กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงเมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม    43   หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ก. วิชาบังคับ                   40  หน่วยกิต 
01066251 กลศาสตร์วัสดุ           3 (3-0-6) 

  MECHANICS OF MATERIALS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แรงและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แรงเฉือนและ

ไดอะแกรมของโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน แรงบิด การโก่งของเสา วงกลมโมร์และความเค้นผสม ทฤษฎี

ความเสียหาย 

 Forces and stresses. Stresses and strains relationships. Stresses in beams. Shear force and 

bending moment diagrams. Deflection of beams. Torsion buckling of columns. Mohr’s circle 

and combined stresses. Failure criterion. 

 

01066252 กลศาสตร์เครื่องจักรกล          3 (3-0-6) 

  MECHANICS OF MACHINERY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง จลนศาสตร์และการวิเคราะห์พลวัตรของกลไกเครื่องจักรกล การเชื่อมต่อ 

ชุดเฟืองและระบบครื่องจักรกล สมดุลของมวลที่เคลื่อนที่และหมุน 

Velocity and acceleration analysis. Kinematics and dynamics force analysis of mechanical 

devices. Linkages. Gear trains and mechanical system. Balancing of rotating and reciprocating 

mass.  

 

01066253 การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี         3 (3-0-6) 

  SEQUENCE CONTROL AND PLC 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  
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พ้ืนฐานการควบคุมแบบอันดับ พีแอลซี โปรแกรมพีแอลซี การเขียนโปรแกรมภาษาแลดเดอร คําสั่งและ

อุปกรณ์เชื่อมตอสําหรับการควบคุมแบบอันดับ คำสั่งและอุปกรณ์เชื่อมตอพิเศษของพีแอลซี การสื่อสาร  

ระหวางพีแอลซีกับเครื่องมือควบคุมอ่ืน การประยุกต์พีแอลซีดานอุตสาหกรรม การเลือก ติดตั้ง และการ

ทดสอบพีแอลซี  

Introduction to sequence control. Programmable controllers (PLCs). Programming of PLC 

systems. Ladder program development. Sequential control facilities. Advanced features of 

PLCs. PLC Communications and automation. Applications of PLCs. Choosing, installation, and 

commissioning of PLCs systems. 

 

01066254 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง          3 (3-0-6) 

  POWER ELECTRONICS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักการของวงจรแปลงกำลังไฟฟ้า วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าเอซี-ดีซี 

วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าดีซี-ดีซี วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าเอซี-เอซี วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าดีซี-เอซี ระบบการจัดเก็บ

พลังงานกระบวนการแปลงสำหรับการจัดเก็บพลังงานวงจรชาร์จไฟฟ้าเพ่ือเก็บพลังงานสำหรับพลังงานทดแทน

และยานพาหนะไฟฟ้า 

Characteristics of power electronics devices; principles of power converters - AC to DC 

converter, DC to DC converter, AC to AC converter, DC to AC converter, Energy storage 

system,  Conversion process for energy storage,  Electric charging circuit to store energy for 

renewable energy and electric vehicles. 

 

01066255 ระบบไฟฟ้ากำลัง           3 (3-0-6) 

  ELECTRICAL POWER SYSTEM 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรกำลังไฟฟ้าเอซี ระบบต่อหน่วย คุณลักษณะและแบบจำลองของเครื่องกำเนิด

ไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจำลองของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง พารามิเตอร์และแบบจำลองของสายส่ง  

พารามิเตอร์และแบบจำลองของสายเคเบิล พ้ืนฐานโหลดโฟลว์ พ้ืนฐานการคำนวณฟอลต์ 

Electrical power system structure; AC power circuits; per unit system; generator 

characteristics and models; power transformer characteristics and models; transmission line 
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parameters and models; cable parameters and models; fundamental of load flow; 

fundamental of fault calculation. 

 

01066256 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห์      3 (3-0-6) 

  CAD/CAM/CAE 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิต ิ 3 

มิต ิ พ้ืนผิวและทรงตัน หลักการพ้ืนฐานการควบคุมเชิงเลข โครงสร้างเครื่องจักร การเขียนโปรแกรมควบคุม

เชิงเลข อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอินเทอโปเลทในระบบผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกลที่

ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ 

Introduction in computer graphics. 3D solid and surface modeling. Fundamental in numerical 

control. Machine and mechanical hardware part programming. Algorithms for interpolation 

and control. Digital control. NC programming. CNC machines 

 

01066257 การขับทางไฟฟ้า           3 (3-0-6) 

  ELECTRIC DRIVES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

อุปกรณ์ของการขับทางไฟฟ้า   คุณสมบัติของภาระ พิสัยการทำงานของการขับทางไฟฟ้า วิธีการหยุดมอเตอร์ 

ระบบการส่งผ่านกำลังและการกำหนดพิกัด คุณสมบัติความสัมพันธ์ของความเร็วรอบและแรงบิดของมอเตอร์

ไฟฟ้า การขับทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การขับทางไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การขับ

ทางไฟฟ้าของระบบเซอร์โว การประยุกต์ของการขับทางไฟฟ้ากับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

Electric drive components. Load Characteristics. Operating region of drives. Braking methods 

of motors. power transmission and sizing. Torque-speed characteristics of electric motors. DC 

motor drives. AC motor drives. Servo drives systems. Applications of drives in industrial 

automations. 

 

01066258 การออกแบบระบบไฟฟ้า          3 (3-0-6) 

  ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การออกแบบระบบพ้ืนฐาน รหัสและมาตราฐานในการติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบการจำหน่ายไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ

เคเบิล รางสาย อุปกรณ์ทางไฟฟ้า การคำนวณและการประมาณโหลด การออกแบบการเดินสาย การแก้ค่าตัว

ประกอบกำลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์  การ

ออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลดและสายป้อน การคำนวณกระแสลัดวงจร การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน 

ระบบไฟฟ้ากำลังฉุกเฉิน ระบบการต่อลงดินสำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 

Basic design concepts. Codes and standards. Power distribution schemes. Electrical wires and 

cables. Raceways. Electrical equipment and apparatus. Load calculation. Power factor 

improvement and capacitor bank circuit design. Lighting and appliances circuit design. Motor 

circuit design. Load Feeder and Main schedule. Emergency power systems.  Short circuit 

calculation. Grounding systems for electrical installation. 

 

01066259 การออกแบบเครื่องจักรกล         3 (3-0-6) 

  MACHINE DESIGN 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

หลักการออกแบบเครื่องจักรกล การคำนวณความแข็งแรงและทฤษฎีความล้า กฎของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

ความเข้าใจในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ได้แก่ สลักเกลียว สปริง ลูกปืน เฟือง ล้อช่วยแรง สายพานโซ่และเพลา 

ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในงานออกแบบ เช่น วัสดุ การสั่นสะเทือน การหล่อลื่น เสียงและการควบคุม การคำนวณ

พ้ืนฐานในงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและข้อจำกัดทางเศรษฐศาสตร์ 

Principle of machine design. Calculation in strength and fatigue. Principle on machine parts. 

Understanding in most common machine parts as thread, spring, bearing, gears flywheel, 

chain, shaft and etc. Parameters in machine design work as material types, vibration, 

lubrication, noise and controls. Basic calculation on each part of machine and condition of 

economic limits. 

 

01066261 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม          3 (3-0-6) 

  INDUSTRIAL ROBOTICS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  
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การศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และการนำไปใช้งานในด้านการผลิต เทคโนโลยี

หุ่นยนต์ประกอบด้วย ส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการควบคุมและเซนเซอร์

ที่ใช้กับหุ่นยนต์ การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ คำสั่งที่ใช้กับหุ่นยนต์ 

ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบกับกลุ่มของเครื่องจักร หุ่นยนต์และการควบคุม การนำไปประยุกต์ใช้งานกับ

อุตสาหกรรมการผลิต การเลือกหุ่นยนต์ 

Introduction to robotics technology and applications in manufacturing. Robot technology, 

robot anatomy, basic motion analysis and introduction to control and sensors. Robot 

programming. Robot languages. Robot structures. Robot commands. Artificial intelligence. 

Robot cell design and control. Manufacturing aspects include work cell design. Robot 

selection. 

01066262 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า          3 (3-0-6) 

  ELECTRICAL SAFETY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

อันตรายจากไฟฟ้าและมาตรการความปลอดภัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าและการบาดเจ็บ ไฟฟ้าช๊อต 

แรงดันย่างก้าวและแรงดันสัมผัส การถ่ายเทประจุไฟฟ้า ประกายไฟจากอาร์กและการป้องกัน การแยกทาง

ไฟฟ้า  การต่อลงดิน การเชื่อมและการปิดกั้น การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร แนว

ทางการตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับระบบแรงดันต่ำและแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟ้าใน

สถานประกอบการ 

Electrical Hazards and safety measures; causes of electrical accidents and injuries; electric 

shock; step and touch potentials; electrostatic discharge (EDS); electrical arc flash and 

protection; electrical isolation; practical grounding, bonding and shielding; electrical safety 

testing; circuit protection devices; electrical safety guidance for low-voltage and high-voltage 

systems; electrical safety in the workplaces. 

 

01066263 การทดลองทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1        2 (0-6-3) 

  MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 1 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  
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การทดลองด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาวิชา  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า  

ระบบควบคุม และ 0 เซนเซอร์ และ ทรานดิวส์เซอร์ 

Mechatronics engineering experiment covering  Engineering Electronics  Electrical Machines  

Control System and Sensors and transducers 

 

01066264 เตรียมความพร้อมโครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์      2 (0-6-3) 

  MECHATRONICS ENGINEERING PRE-PROJECT 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดเตรียมแบบเสนอโครงงาน การจัดทำแผนการดำเนินงาน การดำเนินการ การ

แก้ปัญหาในทางปฏิบัติในรูปแบบโครงงานอย่างเป็นระบบ การเขียนรายงานโครงงาน และการนำเสนอ

โครงงาน การดำเนินโครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ตามแผนงานตามที่ได้นำเสนอให้เสร็จสมบูรณ์

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

Introduction to techniques of preparing project proposal; planning, working, solving 

problems by means of a project in a systematic way, report writing, and presentation; 

implementing proposed project in mechatronic engineering within the specified time frame. 

 

ข. วิชาเลือก                   3  หน่วยกิต 
01066260 การควบคุมกำลังงานของไหล         3 (3-0-6) 

  FLUID POWER CONTROL 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

พ้ืนฐานกลศาสตร์ของไหล การไหล ความดัน พลังงาน อุปกรณ์ พ้ืนฐาน ปั๊ม วาล์ว มอเตอร์ ระบบกำลังงาน

ของไหล คุณสมบัติเชิงสถิตย์ และคุณสมบัติเชิงจลน์ การควบคุมป้อนกลับ อุปกรณ์ตรวจวัด เครื่องควบคุม 

ตัวกระตุ้น รูปแบบการควบคุม ทรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน การควบคุมลำดับ 

Basic fluid mechanics. Flow, pressure, energy, basic components, pumb, valve, motor, fluid 

power system, static and dynamic characteristics, feedback control, sensor, controller, 

actuator, control action, transfer function, sequence control. 
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01066271 การวางแผนและการควบคุมการผลิต        3 (3-0-6) 

PRODUCTION PLANNING AND CONTROL 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต 

การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรสำหรับการตัดสินใจ จัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต 

Introduction to production systems. Forecasting techniques. Inventory management. 

Production planning. Cost and profitability analysis for decision making. Production 

scheduling. Production control. 

 

01066272 การสั่นสะเทือนเชิงกล          3 (3-0-6) 

  MECHANICAL VIBRATION 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ระบบที่มีหนึ่งองศาอิสระ การสั่นสะเทือนเป็นแรงบิด อิสระและแรงสั่นสะเทือน วิธีการของระบบเทียบเคียง 

ระบบที่มีหลายองศาอิสระ เทคนิควิธีการจำกัดและลดระดับการสั่นสะเทือน 

System with one degree of freedom. Torsional vibration. Free and forceed vibration. Method 

of equivalent system. Systems having several degrees of freedom. Methods and techniques 

to reduce and control vibration. 

 

01066273 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง         3 (3-0-6) 

  ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การคำนวณโครงข่ายระบบส่งและจำหน่ายทางไฟฟ้า โหลดโฟลว์ การควบคุมโหลดโฟลว์ กระแสลัดวงจรแบบ

สมมาตรและแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟIากำลัง การคำนวณการดำเนินการเชิงเศรษฐศาสตร์ 

Transmission and distribution networks calculation. Load flow. Load flowcontrol. 

Symmetrical short circuit analysis. Unsymmetrical short circuitanalysis. Power system 

stability. Economic operation. 
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01066274 การควบคุมแบบดิจิตอล          3 (3-0-6) 

  DIGITAL CONTROL 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

พ้ืนฐานระบบควบคุมชนิดสัญญาณไม่ต่อเนื่อง การแปลงสัญญาณและกระบวนการการแปลงสัญญาณ การ

แปลงแซด เสถียรภาพของระบบควบคุมชนิดสัญญาณไม่ต่อเนื่อง ผลตอบสนองเชิงเวลาของระบบควบคุมชนิด

สัญญาณไม่ต่อเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมชนิดญญาณไม่ต่อเนื่อง 

Introduction to discrete time control systems. Signal conversion and processing. The z-

transform. Stability of discrete time control systems. Time response of discrete time control 

systems. Frequency response of discrete time control systems. Design of discrete time 

control systems. 

 

01066275 ทฤษฎีการควบคุมสมัยใหม่เบื้องต้น         3 (3-0-6) 

  INTRODUCTION TO MODERN CONTROL THEORY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรม การสร้างแบบจำลองระบบโดยวิธีการปริภูมิ

สเตต การวิเคราะห์การตอบสนองในโดเมนเวลา และการตอบสนองเชิงความถี่สำหรับระบบหนึ่งอินพุตหนึ่ง

เอาตพุ์ต และระบบหลายอินพุตหลายเอ้าท์พุต การออกแบบระบบควบคุมโดยวิธีการปริภูมิสเตต สำหรับระบบ

หนึ่งอินพุตหนึ่งเอาตพุ์ต และระบบหลายอินพุตหลายเอาตพุ์ต 

Mathematical modeling of engineering systems. State-space approach to modeling dynamic 

systems. Time-domain and frequency-domain analysis of dynamic SISO and MIMO systems. 

State-space approach to design of control systems for SISO and MIMO systems 

 

01066276 การควบคุมแบบฟัซซี          3 (3-0-6) 

  FUZZY CONTROL 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

พ้ืนฐานการควบคุมแบบฟัซซี เซทแบบฟัซซี พันธะแบบฟัซซี การออกแบบเครื่องควบคุมฟัซซี แบบจำลองฟัซซี

ชนิดต่าง ๆ การสร้างแบบจำลองระบบควบคุมฟัซซี 
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Introduction to fuzzy control. Fuzzy sets. Fuzzy relation. Fuzzy controller design. 

Classification of fuzzy models. Fuzzy control systems simulation. 

 

01066277 การหาค่าเหมาะสมที่สุดเบื้องต้นและการประยุกต์       3 (3-0-6) 

  INTRODUCTION TO OPTIMIZATION AND APPLICATIONS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การสร้างแบบจำลองของปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดในการออกแบบทางวิศวกรรมและการประยุกต์อ่ืน  ๆ 

เงื่อนไขความเหมาะสมที่สุด การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชั่นต่อเนื่องที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับ ปัญหาควบคู่และ

การผ่อนปรนแบบลากรานเจียน การประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจร ตัวกรองสัญญาณ ระบบควบคุม และ

ระบบทางกลโดยใช้เทคนิคในการหาค่าเหมาะสมที่สุด การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชั่นต่อเนื่องที่มีเงื่อนไข

บังคับเบื้องต้น 

Modeling optimization problems in engineering design and other applications. Optimality 

conditions. Unconstrained optimization. duality and Lagrangian relaxation. Application to the 

design of circuits, filters, control systems and mechanical systems using optimization 

techniques. Introduction to constrained optimization. 

 

01066278 เครื่องจักรควบคุมเชิงเลข          3 (3-0-6) 

  CNC MACHINE 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

หลักการควบคุมเชิงเลข เครื่องมือตัดเฉือนโลหะของเครื่องจักรควบคุมเชิงเลข การโปรแกรมเครื่องจักรควบคุม

เชิงเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรเชิงเลข  การปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

ควบคุมเครื่องจักรเชิงเลข 

Introductory concepts of machining. Numerical control (NC) machines and computer 

numerically controlled (CNC) machine. Classification of CNC Systems.  

 

01066279 การวิจัยการดำเนินงาน          3 (3-0-6) 

  OPERATION RESEARCH 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  
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การจัดการการควบคุมคุณภาพและเทคนิคที่มีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมสำหรับการผลิต 

Quality control management, quality techniques. Engineering reliability for manufacturing. 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงออโตเมชัน       43   หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ก. วิชาบังคับ                   40  หน่วยกิต 
01066351 เทคโนโลยีโรงงานดิจิตอล          3 (3-0-6) 

DIGITAL FACTORY TECHNOLOGIES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำเทคโนโลยีโรงงานดิจิตอล พ้ืนฐานการสื่อสารข้อมูล แบบจำลองอ้างอิงไอเอสโอ/โอเอสไอ เทคนิคการ

ส่งข้อมูล พ้ืนฐานการสร้างเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ แบบจำลองทีซีพี/ไอพี เครือข่ายออโตเมชันบน

พ้ืนฐานของมาตรฐานไออีซี  การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม อีเทอร์เน็ตและมาตรฐานอีเทอร์เน็ตทาง

อุตสาหกรรม ระบบฟิลด์บัสสำหรับโพรเซสออโตเมชัน แฟคทรอรีออโตเมชัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 

แนวคิดของการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับระบบออโตเมชัน 

Introduction to digital factory technologies; fundamentals of data communications; ISO/OSI 

reference model; data transmission techniques; networking basics and system components; 

TCP/IP models; automation networks based on IEC standards; serial data communications; 

Ethernet and industrial Ethernet standards; fieldbus systems for process automation, factory 

automation, and building automation; Industry 4.0 technologies; cyber security concepts for 

automation systems.   

 

01066352 ตัวควบคุมในระบบออโตเมชันแบบโปรแกรมได้             3 (3-0-6) 

PROGRAMMABLE AUTOMATION CONTROLLERS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนวคิดของพีเอซี พ้ืนฐานการควบคุมแบบตรรกะ การควบคุมลำดับ การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบควบคุม

ลำดับ สิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมลำดับ ข้อกำหนดทางเทคนิค การเลือก การติดตั้ง และการ

ประยุกต์ใช้งานพีเอซีในระบบออโตเมชัน 



มคอ  .2  

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

210 
 

Concepts of programmable automation controller (PAC); basics of logic control; sequence 

control; programming for sequence control systems; sequence control facilities; 

specifications, selections, installations, and applications of PACs in automation systems. 

 

01066353 การออกแบบไฟฟ้าสำหรับระบบออโตเมชัน        3 (3-0-6) 

ELECTRICAL DESIGN FOR AUTOMATION SYSTEMS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนวคิดพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ; อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังและสัญลักษณ์ ; แบบไฟฟ้า; การวัด

และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ; หม้อแปลงไฟฟ้า; การออกแบบ ติดตั้ง และคอมมิชชันนิงตู้ควบคุมไฟฟ้า ; 

กรณีศึกษาของการออกแบบไฟฟ้าในการส่งจ่ายสำหรับเครื่องทำความร้อน มอเตอร์ ปั๊ม พัดลม และอ่ืน ๆ 

Basic concepts of electrical systems in industry; electrical power devices and their symbols; 

electrical drawing; electrical measurements and instruments; transformer; design, installation, 

and commissioning of electric control cabinet; case studied of electrical design for feeding 

heater, motor, pump, fan, etc. 

 

01066354 การผสานระบบออโตเมชัน         3 (3-0-6) 

AUTOMATION SYSTEM INTEGRATION 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

พ้ืนฐานการผสานระบบออโตเมชัน แนะนำอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบดิสครีต องค์ประกอบของแฟคทอรีออ

โตเมชัน ระบบบนพ้ืนฐานของการควบคุมลำดับในแฟคทอรีออโตเมชัน การเข้าถึงข้อมูล การไหลของข้อมูล 

การจัดการข้อมูล การออกแบบและสร้างแฟคทอรีออโตเมชัน แนะนำมาตรฐานไออีซีที่เกี่ยวข้องกับแฟคทอรี

ออโตเมชัน การผสานระบบสำหรับแฟคทอรีออโตเมชัน 

Basics of automation system integration; Introduction to discrete Industry; elements of 

factory automation; sequence control-based systems in factory automation; data access; 

data flow; data management; design and implementation of factory automation; 

introduction to IEC standards relating to factory automation; system integration for factory 

automation. 
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01066355 แมชชีนออโตเมชัน           3 (3-0-6) 

MACHINE AUTOMATION 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ภาพรวมของแมชชีนออโตเมชัน ; หลักการทำงานของแมชชีนแบบดีซี  เอซี และซิงโครนัส ; อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง; คอนเวอร์เตอร์เอซีและดีซี; การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม; เวกเตอร์การเคลื่อนที่; การ

ควบคุมความเร็วและการเคลื่อนที่; ระบบสายพานลำเลียง 

Overview of machine automation; operational principles of DC, AC, and synchronous 

machines; power electronics devices; AC and DC converters; linear and angular motions; 

motion vector; speed and motion control; 2-axis and 3-axis machines; conveyor system. 

 

01066356 ระบบฐานข้อมูลและอีอาร์พี         3 (3-0-6) 

DATABASE AND ERP SYSTEMS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนวคิดเชิงปฏิบัติในการออกแบบ การสร้าง และการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล พ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมของ

ฐานข้อมูล การสร้างแบบจำลองข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ทางด้าน

ฐานข้อมูล เช่น Microsoft SQL, Oracle และ MySQL แนวคิดพ้ืนฐานต่าง ๆ ของอีอาร์พี เช่น การผลิต การ

วางแผนความต้องการวัสดุ การเงิน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการสินค้าคงคลัง 

Practical concepts for database system design, implementation, and analysis; fundamentals 

of database architecture, database modeling, database systems, and database management 

systems; database products such as Microsoft SQL, Oracle, and MySQL; basic concepts in 

enterprise resource planning (ERP) such as manufacturing, material resource planning, 

accounting, human resource management, and inventory management. 
 

01066357 การออกแบบโพรเซสออโตเมชัน         3 (3-0-6) 

PROCESS AUTOMATION DESIGN 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  
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พ้ืนฐานการวัดและการควบคุมสำหรับโพรเซสออโตเมชัน การจัดการโครงงานทางวิศวกรรม การจัดทำเอกสาร

สำหรับระบบควบคุม แนวคิดในการออกแบบ รายละเอียดในการออกแบบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง การบริหาร

โครงงาน การทดสอบระบบและเริ่มต้นเดินระบบ 

Measurement and control basics for process automation; engineering project management; 

control system documentation; conceptual design; detailed design; procurement; project 

management; commissioning and startup. 

 

01066358 เศรษฐศาสตร์ระบบออโตเมชัน         3 (3-0-6) 

AUTOMATION SYSTEM ECONOMICS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์ การระบุผลประโยชน์ การประมาณผลประโยชน์ การประมาณราคา การ

ประเมินโครงงานและกรณีศึกษา การบริหารความเสี่ยง 

Basic concepts of economics; benefit identification; benefit estimation; cost estimation; 

project evaluation and case studies; risk management. 
 

01066359 สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ         3 (3-0-6) 

SCADA AND INFORMATION TECHNOLOGY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค แนวคิดของสกาดา สถาปัตยกรรมของสกาดา แนวคิดของ

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้และการออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสกาดา สกาดาสมัยใหม่ในระบบออโตเมชัน 

Introduction to energy and utilities industry; supervisory control and data acquisition (SCADA) 

concepts; SCADA architecture; operator interface concept and design; information 

technology for SCADA; modern SCADA in automation systems. 
 

01066360 ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม       3 (3-0-6) 

REALIABILITY AND INDUSTRIAL SAFETY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  
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แนะนำความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบออโตเมชันทางอุตสาหกรรม ทฤษฎีวิศวกรรมความ

น่าเชื่อถือ วิธีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย แนะนำมาตรฐานไออีซีที่เกี่ยวข้องกับความ

น่าเชื่อถือและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การออกแบบระบบความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐาน

ของมาตรฐานระหว่างประเทศ 

Introduction to safety and reliability of industrial automation systems; reliability engineering 

theory; reliability and safety analysis methods; introduction to IEC standards relating to 

reliability and industrial safety; design of industrial safety systems based on international 

standards. 

01066361 เอ็มอีเอส                         3 (3-0-6) 

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนวคิดของเอ็มอีเอส ฟังก์ชันการทำงานของเอ็มอีเอสรวมถึงการผลิต การควบคุมคุณภาพ สินค้าคงคลัง และ

การบำรุงรักษา ลำดับชั้นเชิงฟังก์ชันและการผสานระบบ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์สำหรับการสร้างระบบเอ็มอี

เอส กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ของเอ็มอีเอ็สในระบบออโตเมชัน 

Concepts of manufacturing execution system (MES); MES functions including production, 

quality control, inventory, and maintenance;  functional hierarchy and integration; 

commercial software for MES implementation; case studies of MES applications in 

automation systems. 

 

01066362 วิทยาการหุ่นยนต์และระบบออโตเมชัน                 3 (3-0-6) 

ROBOTICS AND AUTOMATION SYSTEMS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำวิทยาการหุ่นยนต์และระบบออโตเมชัน คิเนแมติกของแขนหุ่นยนต์ พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ การ

วางแผนด้านความเร็ว-ความเร่งและการควบคุมการเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ การควบคุมระบบ

หุ่นยนต์หลายตัว การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในระบบออโตเมชัน 

Introduction to robotics and automation systems; manipulator kinematics; robot dynamics; 

trajectory planning and motion control; robot programming; cooperative robot control; robot 

applications in automation systems. 
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01066363 การทดลองทางวิศวกรรมออโตเมชัน 1        3 (3-0-6) 

AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

การทดลองพ้ืนฐานในสาขาต่าง ๆ ของวิชาวิศวกรรมออโตเมชัน  

Workshop and experiments in various fields of the automation engineering. 

 

01066364 การทดลองทางวิศวกรรมออโตเมชัน 2        3 (3-0-6) 

AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 2 

วิชาบังคับก่อน  : 01066363 การทดลองทางวิศวกรรมออโตเมชัน 1 

PREREQUISITE  : 01066363 AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY 1 

การทดลองพ้ืนฐานในสาขาต่าง ๆ ของวิชาวิศวกรรมออโตเมชัน ต่อเนื่องจากรายวิชา 01066363 การทดลอง

ทางวิศวกรรมออโตเมชัน 1 

Workshop and experiments in various fields of the automation engineering following the 

subject in 01066363 Automation Engineering Laboratory 1. 

 

ข. วิชาบังคับ                     3  หน่วยกิต 
01066371 ระบบออโตเมชันกระบวนการประสาน         3 (3-0-6) 

COLLABORATIVE PROCESS AUTOMATION SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนะนำระบบออโตเมชันกระบวนการประสาน (CPAS) สถาปัตยกรรมของระบบ CPAS มาตรฐานของ

อุตสาหกรรมและการเชื่อมต่อแบบระบบเปิด วิศวกรรมระบบของ CPAS โครงสร้างของการประยุกต์ใช้งาน

การควบคุมกระบวนการโดยทั่วไป การควบคุมกระบวนการขั้นประยุกต์ การปรับแต่งลูปควบคุม แนวคิด

พ้ืนฐานของการจัดการสัญญาณแจ้งเตือน 

Introduction to collaborative process automation system (CPAS); CPAS system architecture; 

industry standards and open interfaces; CPAS system engineering; structure of common 

process control application; advanced process control; loop tuning; basic concepts of alarm 

management. 
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01066372 ระบบออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร         3 (3-0-6) 

HOME AND BUILDING AUTOMATION  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนวคิดของระบบออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร ระบบเชิงฟังก์ชันในระบบออโตเมชันในที่พักอาศัยและ

อาคาร เช่น ระบบส่องสว่าง ระบบความร้อน เย็น และระบายอากาศ การรักษาความปลอดภัยและการควบคุม

การเข้า-ออก และระบบลิฟต์โดยสาร อุปกรณ์และเครือข่าย สถาปัตยกรรมของระบบ แนะนำมาตรฐาน

ระหว่างประเทศสำหรับระบบออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร 

Concepts of home and building automation; functional systems in home and building 

automation such as lighting, HVAC, security and access control, and elevator; devices and 

networks; system architectures; introduction to international standards for home and 

building automation. 

 

01066373 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมออโตเมชัน         3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN AUTOMATION ENGINEERING  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมออโตเมชันที่คัดสรรและบรรยายโดยคณาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การวัดผล

กระทำโดยการนำเสนอหรือสอบสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลรายงานเสนอต่อคณาจารย์ผู้สอน  

Interesting topics in automation engineering are selected and lectured by staffs and/or 

experienced lecturers. Presentation or oral examination and report using information from 

some published articles are required. 

 

01066374 ระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์        3 (3-0-6) 

MICROCONTROLLER-BASED EMBEDDED SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

แนวคิดพ้ืนฐานของระบบสมองกลฝังตัว ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบรวมถึงเครื่องมือ     ต่าง ๆ การ

เชื่อมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เลือกใช้ การออกแบบและสร้างระบบสำหรับ

งานที่ได้รับมอบหมาย แนะนำไอโอทีและไอไอโอที 
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Basic concepts of embedded system; system hardware and software including tools; 

interfacing computer system to the selected microcontroller; design and implementation for 

assignment; introduction to Internet of Things (IoT) and Industrial Internet of Things (IIoT). 

 

01066375 เครือข่ายออโตเมชันทางอุตสาหกรรม         3 (3-0-6) 

INDUSTRIAL AUTOMATION NETWORKS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

ประเภทของเครือข่ายในระบบออโตเมชันทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครือข่ายบนพ้ืนฐานของมาตรฐานไออีซี

ที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบดิสครีตและแบบกระบวนการ  เทคโนโลยีเครือข่ายทาง

อุตสาหกรรม เช่น ซีไอพี ซีซี-ลิงค์ ฮาร์ท และฟาวน์เดชันฟิลด์บัส เทคโนโลยีไร้สายทางอุตสาหกรรม เช่น ไวร์

เลสฮาร์ท ไอเอสเอ100.11เอ แนวคิดการรักษาความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบดิสครีต

และแบบกระบวนการ 

Types of industrial automation networks; interesting network technologies based IEC 

standards for discrete and process industries; industrial network technologies such as CIP, 

CC-Link, Profibus, HART, and Foundation Fieldbus; industrial wireless technologies such as 

WirelessHART and ISA100.11a; security concepts for discrete and process industries. 

 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก          6 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01066023 โครงงาน 1       3 (0-9-0) 

  PROJECT 1 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE 

การออกแบบ การจำลอง หรือการสร้างโครงงานที่สามารถประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม โดยจัดทำเป็น

รายบุคคลหรือรายกลุ่ม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต้องมีการส่งรายงานพร้อมกับการนำเสนอรายละเอียดของ

โครงงาน 

Design, simulation, or implementation of engineering project applicable in industries; working 

in either individual or group; presenting the project details by the end of the semester with 

the technical report.  
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01066024 โครงงาน 2       3 (0-9-0) 

  PROJECT 2 

วิชาบังคับก่อน : 01066023 โครงงาน 1 

PREREQISITE : 01066023 PROJECT 2 

เป็นวิชาต่อเนื่องจากรายวิชา 01066023 โครงงานทางวิศวกรรมอัตโนมัติ 1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษา

ต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และทั้งมีการนำเสนอผลงานด้วยวาจาอย่างเป็นทางการ 

Continued from the subject in 01256411 Automation Engineering Project 1; students have to 

complete the final thesis and give a formal, oral presentation of their projects by the end of 

semester. 

 

01006029 สหกิจศึกษา       6 (0-45-0) 

  CO-OPERATIVE EDUCATION  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชานี้  เพ่ือฝึกงานและทำโครงงานพิเศษที่ เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาในสถาน

ประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

Students can choose this subject in order to train and conduct special projects relating to 

the major field in the place of business for a minimum of 16 weeks. These students and 

place of business are approved by the program coordinators. 

 

01006005   การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ     6 (0-45-0) 

       OVERSEA TRAINING 

   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQISITE : NONE  

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ เพ่ือฝึกงานและทำโครงงานพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่เรียน ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือของสถาบันฯ ที่เก่ียวข้อง 
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. 


