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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
{หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ} 

{สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา้} 
 
 

ชือ่สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบัง 
คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง  
ปีการศึกษาที่รับรองปรญิญา ปีการศึกษา 2563 – 2567 
 
 

1.1  ช่ือหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย : หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics and Automation 
                                    Engineering 

1.2  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน) 
ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechatronics and Automation Engineering) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Mechatronics and Automation Engineering) 

 

1.3  วิชาเอก/แขนงวิชา 
 

        วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย :     1. แขนงวิชาการวัดและควบคุม  
        2. แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์  
      

   วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ :      1. Instrumentation and Control 
       2. Mechatronics 
 เฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียนแขนงวิชาการวัดและควบคุม และแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ เท่านั้น ทีส่ามารถยื่นสมัครสอบขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังได ้

1.4  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษามี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้ด้วยการบูรณาการองค์
ความรู้ด้านวิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยียุคดิจิทัลในการร่วมสร้างนวัตกรรมหรือผลงานทางด้านวิศวกรรมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. การจัดการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง จากแขนงวิชาการวัดและควบคุม 

แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือแขนงวิชาออโตเมชัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน 



- 6 - 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 

 

 2. การจัดการศกึษาให้ผูส้ำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองความต้องการของวงการวิชาชีพหรือการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นไป โดยมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 3. การจัดการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์และออโต
เมชันเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้าง/ร่วมสร้างนวัตกรรมหรือผลงานทางด้านวิศวกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
 4. การจัดการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวภายใต้กระแสโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 5. ผลติบณัฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ งานไฟฟ้ากำลัง สำหรับผูส้ำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาการวดั
และควบคุมและแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์
 

1.5  ระบบการจัดการศึกษา 
1.5.1  ระบบ  

 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

1.5.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีภาคการศึกษาพิเศษ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นไปตามประกาศของคณะฯ 

1.5.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 
- ไม่มี - 

ภาคการศึกษาท่ี 1     เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพเิศษ (ภาคฤดรู้อน)  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

         1.5.4  โครงสร้างหลักสูตร  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  149   หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต 
 

กลุ่มวชิา บังคับเรียน บังคับเลือก เลือกเรียน 
คุณค่าแห่งชีวิต 3 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

3  หน่วยกิต 
วิถีแห่งสังคม  3  หน่วยกิต 
ศาสตร์แห่งการคดิ  3  หน่วยกิต 
ศิลปะแห่งการจัดการ  3  หน่วยกิต 
ภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 
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ข. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   30  หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเฉพาะ      83  หน่วยกิต 

 
กลุ่มวชิาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                                                                                13  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ                                           13  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเฉพาะแขนงวิชา                                                            57  หน่วยกิต 
แขนงวิชาการวัดและควบคุม แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส ์
- กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง 
                              48 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง  
                                3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง 
                             48  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง  
                               3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต 

 
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 

 
 
รายวิชา  

     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังเปิดสอน 
  

 
ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30  หน่วยกิต 
                                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1        3 (3-0-6) 
   GENERAL PHYSICS 1 
01006021 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1       1 (0-3-2) 
   GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2        3 (3-0-6) 
   GENERAL PHYSICS 2 
01006023 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 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 แคลคูลสั 1        3 (3-0-6) 
   CALCULUS 1  
01006031 แคลคูลสั 2 [PRE : 01006030]       3 (3-0-6) 
   CALCULUS 2 
 
01006032 สมการอนุพันธ์และพิชคณติเชิงเสน้พ้ืนฐาน     3 (3-0-6) 
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   ELEMENTATRY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA 
01066051 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
   ELECTROMAGNETIC FIELDS 
01066062 สถิติวิศวกรรม        3 (3-0-6) 
   ENGINEERING STATISTICS 
01066063  การคำนวณเชิงเลข         3 (3-0-6) 
   NUMERICAL COMPUTATION 

     ค. หมวดวิชาเฉพาะ           83  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 13  หน่วยกิต 
                                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม        3 (3-0-6) 
   ENGINEERING MECHANICS 
01006011 วัสดุวิศวกรรม        3 (3-0-6) 
   ENGINEERING MATERIALS 
01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์      3 (2-2-5) 
   COMPUTER PROGRAMMING 
01006015 เขียนแบบวิศวกรรม        3 (2-2-5) 
   ENGINEERING DRAWING 
01006028 เตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร      1 (0-3-2)  
   PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS  
 

         กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ     13  หน่วยกิต 
                                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066064 วงจรไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRIC CIRCUIT 
01066065 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์      3 (3-0-6) 
   DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSORS 
01066066 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์       3 (3-0-6) 
   ENGINEERING ELECTRONICS 
01066067 ระบบควบคมุ        3 (3-0-6) 
   CONTROL SYSTEMS 
01066059 ปฏิบัติการวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันพื้นฐาน    1 (0-3-0) 
   BASIC MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING LABORATORY  
01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม       0 (0-45-0) 
   INDUSTRIAL TRAINING 

 
 กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม 57  หน่วยกิต 

                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
ก. กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม 48  หน่วยกิต 
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MACHINES 
 
01066551 การวัดและเครื่องมือวัด       3 (3-0-6) 
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   MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 
01066556 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง        3 (3-0-6) 
   POWER ELECTRONICS 
01066557 ระบบไฟฟ้ากำลัง        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL POWER SYSTEM 
01066559 การออกแบบระบบไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
01066451 เทอร์โมฟลูอิดส ์        3 (3-0-6) 
   THERMO-FLUIDS 
01066452 ระบบควบคมุเชิงตรรกะที่โปรแกรมได ้      3 (3-0-6) 
   PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS  
01066453 อุปกรณ์วัดและควบคมุในกระบวนการ      3 (3-0-6) 
   PROCESS INSTRUMENTATION 
01066454 การควบคุมคณุภาพและการจัดการอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
   QUALITY CONTROL AND INDUSTRIAL MANAGEMENT 
01066455 การสื่อสารข้อมลูในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ    3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND AUTOMATION SYSTEMS 
01066456 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จกัรกล       3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 
01066457 การออกแบบระบบการวัดคมุนิรภยั      3 (3-0-6) 
   SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN 
01066458 ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง     3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS 

 01066460 ปฏิบัติการวศิวกรรมการวัดและควบคุม       2 (0-6-0) 
    INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING LABORATORY 

01066461 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมได้และแบบกระจายหน้าที ่   1 (0-3-0) 
   PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS 
   LABORATORY 
01066462 ปฏิบัติการการวัดคมุในกระบวนการและการสอบเทียบ    1 (0-3-0) 
   PROCESS INSTRUMENTATION AND CALIBRATION LABORATORY 
01066463 ปฏิบัติการเครือข่ายอตุสาหกรรมและระบบสกาดา     1 (0-3-0) 
   INDUSTRIAL NETWORKS AND SCADA SYSTEM LABORATORY 
01066464 ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล      1 (0-3-0) 
   INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION LABORATORY 
01066466 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม [PRE : 01006005,      

                        01006029, 01066465, or EQUIVALENT SUBJECT(s)]                        3 (0-9-0) 
   INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING CAPSTONE PROJECT 
 
ข. กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม 3  หน่วยกิต 
01066471 กระบวนการพลศาสตร์และการควบคุม      3 (3-0-6) 
   PROCESS DYNAMICS AND CONTROLS 
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01066472 มาตรวิทยาในเชิงวิศวกรรม       3 (3-0-6) 
   ENGINEERING METROLOGY  
01066473 วาล์วควบคุมและแอคทูเอเตอร ์      3 (3-0-6) 
   CONTROL VALVE AND ACTUATOR  
01066474 เครื่องมือวัดเชิงวิเคราะห์ในกระบวนการ      3 (3-0-6) 
   PROCESS ANALYTICAL INSTRUMENTS 
01066475 การทดสอบแบบไม่ทำลายวัตถเุพื่อการบำรุงรักษา     3 (3-0-6) 
   NON-DESTRUCTIVE TESTING FOR MAINTENANCE 
01066476 ระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก       3 (3-0-6) 
   PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEM 
01066477 การวัดเสมือน        3 (3-0-6) 
   VIRTUAL INSTRUMENTATION 
01066478    อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม       3 (3-0-6) 

 INDUSTRIAL ELECTRONICS 
01066479 วิศวกรรมการควบคุมแบบอเิล็กทรอนิกส ์     3 (3-0-6) 
  ELECTRONICS CONTROL ENGINEERING 
01066480 โครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี      3 (3-0-6) 
  ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND FUZZY SYSTEMS 
01066481 การควบคุมกระบวนการและกระบวนการอัตโนมตั ิ    3 (3-0-6) 
  PROCESS CONTROL AND AUTOMATION 
01066482    ระบบควบคุมดิจิทลั        3 (3-0-6)  
  DIGITAL CONTROL SYSTEMS 
01066483 เครื่องจักรควบคมุเชิงเลขและคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ    3 (3-0-6) 
  NUMERICAL CONTROL MACHINE AND COMPUTER AIDED DESIGN 
01066484 ระบบไฟฟ้าเครื่องกลระดับจุลภาค      3 (3-0-6) 

MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 
01066485 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงานการสั่นสะเทือน     3 (3-0-6) 

VIBRATION ENERGY HARVESTING TECHNOLOGY 
01066486 หัวข้อคัดสรรในงานวิศวกรรมการวัดและควบคมุ     3 (3-0-6) 
  SELECTED TOPICS IN INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING  
 
 

      ค. กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือกแขนงวิชาการวัดและควบคุม 6  หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือกแบ่งออกเปน็ 3 ทางเลือก เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรบัตนเอง 1 
ทางเลือก ดังนี ้

 1. โครงงานพิเศษ             6  หน่วยกิต 
 สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เลือกการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิง

ระบบ ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม 
                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066465 โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม     6 (0-18-0) 
   INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING PROJECT 
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  2. สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต 
 สําหรับนักศึกษาทีม่ีความประสงค์เลือกการเรียนรู้การทํางานในสภาพจริงของสถานประกอบการ 
               หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
01006029 สหกิจศึกษา        6 (0-45-0) 
   CO-OPERATIVE EDUCATION  
  3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานตา่งประเทศ     6  หน่วยกิต 

 สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เลือกลงทะเบียนเรียนหรือฝึกงานในต่างประเทศ ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากแนวทางใดแนวทาง
หนึ่ง เพียงแนวทางเดียว  

 3.1 การศึกษาต่างประเทศ 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาต่างประเทศ สามารถดําเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันที่ศึกษาในต่างประเทศได้ตาม
ประกาศของสถาบันฯ ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต  

 3.2 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006005   การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ      6 (0-45-0) 
            OVERSEA TRAINING 

 
 กลุ่มวชิาเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส ์ 57  หน่วยกิต 

                        หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ก. กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส ์ 48  หน่วยกิต 
01066550 เครื่องจักรกลไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MACHINES 
01066551 การวัดและเครื่องมือวัด       3 (3-0-6) 
   MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 
01066552 กลศาสตร์วสัด ุ        3 (3-0-6) 
   MECHANICS OF MATERIALS 
01066553 การควบคุมกำลังงานของไหล       3 (3-0-6) 
   FLUID POWER CONTROL 
01066554 การควบคุมแบบอันดบัและพีแอลซี      3 (3-0-6) 
   SEQUENCE CONTROL AND PLC 
01066555 กลศาสตร์เครื่องจักรกล       3 (3-0-6) 
   MECHANICS OF MECHINERY 
01066556 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง        3 (3-0-6) 
   POWER ELECTRONICS 
01066557 ระบบไฟฟ้ากำลัง        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL POWER SYSTEM 
01066558 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห ์    3 (3-0-6) 
   CAD/CAM/CAE 
01066559 การออกแบบระบบไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
01066560 การออกแบบเครื่องจักรกล       3 (3-0-6) 
   MACHINE DESIGN 
01066561 การสื่อสารข้อมลูทางอุตสาหกรรม      3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS 
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01066562 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม       3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL ROBOTICS 
01066571 ปฏิบัติการวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1      2 (0-6-0) 
   MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 1 
01066572 ปฏิบัติการวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2      2 (0-6-0) 
   MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 2 
01066573 ปฏิบัติการวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3      2 (0-6-0) 
   MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 3 
01066575 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์  [PRE : 01006005,      

                        01006029, 01066574, or EQUIVALENT SUBJECT(s)]    3 (0-9-0) 
  MECHATRONICS ENGINEERING CAPSTONE PROJECT 
 
ข. กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส ์ 3  หน่วยกิต 
01066581 การวางแผนและควบคุมการผลิต       3 (3-0-6) 
   PRODUCTION PLANNING AND CONTROL 
01066582 วิศวกรรมความปลอดภัย        3 (3-0-6) 
   SAFETY ENGINEERING 
01066583  การควบคุมแบบดิจิทัล        3 (3-0-6) 
   DIGITAL CONTROL 
01066584 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดเบื้องต้นและการประยุกต์     3 (3-0-6) 
   INTRODUCTION TO OPTIMIZATION AND APPLICATIONS 
01066585 การวิจัยการดำเนินงาน        3 (3-0-6) 
   OPERATION RESEARCH 
01066586 การขับทางไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRIC DRIVES 
 
ค. กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือกแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส ์ 6  หน่วยกิต  

 กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือกแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับตนเอง 1 
ทางเลือก ดังนี ้

  1. โครงงานพิเศษ             6  หน่วยกิต 
 สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เลือกการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิง
ระบบ ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066574 โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ 6 (0-18-0) 
   MECHATRONICS ENGINEERING PROJECT 
 
  2. สหกิจศึกษา    6 หน่วยกิต 
 สําหรับนักศึกษาทีม่ีความประสงค์เลือกการเรียนรู้การทํางานในสภาพจริงของสถานประกอบการ 
                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006029 สหกิจศึกษา        6 (0-45-0) 
   CO-OPERATIVE EDUCATION  
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  3. การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานตา่งประเทศ     6  หน่วยกิต 
 สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนหรือฝึกงานในต่างประเทศ ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
เพียงแนวทางเดียว 

  3.1 การศึกษาต่างประเทศ 
 นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาต่างประเทศ สามารถดําเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันที่ศึกษาในต่างประเทศได้ตาม
ประกาศของสถาบันฯ ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต  

 3.2 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006005  การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ      6 (0-45-0) 
            OVERSEA TRAINING 
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1.6  แผนการศึกษา 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

GENERAL PHYSICS 1 
3 (3-0-6) 

01006021 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 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 (0-3-2) 

01006030 แคลคูลสั 1 
CALCULUS 1 

3 (3-0-6) 

01006012/ 
01006015 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ 
เขียนแบบวิศวกรรม* 
COMPUTER PROGRAMMING/ 
ENGINEERING DRAWING 

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 

  



- 15 - 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 

 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

GENERAL PHYSICS 2 
3 (3-0-6) 

01006023 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2  
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1 (0-3-2) 

01006031 แคลคูลสั 2  
CALCULUS 2 

3 (3-0-6) 

01066062 สถิติวิศวกรรม 
ENGINEERING STATISTICS 

3 (3-0-6) 
 

01006012/ 
01006015 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ 
เขียนแบบวิศวกรรม* 
COMPUTER PROGRAMMING/ 
ENGINEERING DRAWING 

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 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90591019 โรงเรียนสรา้งเสน่ห ์
CHARM SCHOOL 

2 (1-2-3) 

90591002 กีฬาและนันทนาการ 
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

1 (0-3-2) 

รวม 22 

  
 
หมายเหตุ  
* รายวิชา 01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 01006015 เขียนแบบวิศวกรรม รวมทั้งรายวิชา 01006010 กลศาสตร์
วิศวกรรม และ 01006011 วัสดุวิศวกรรม สามารถสลับแผนการศึกษาได้ระหว่างภาคการศึกษาที่  1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษาท่ี 1 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เป็นไปตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําหนด 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006032 สมการอนุพันธ์และพิชคณติเชิงเสน้พ้ืนฐาน 

ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND 
LINEAR ALGEBRA 

3 (3-0-6) 

01066051 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 
ELECTROMAGNETIC FIELDS 

3 (3-0-6) 

01066063 การคำนวณเชิงเลข 
NUMERICAL COMPUTATION 

3 (3-0-6) 
 

01066064 วงจรไฟฟ้า 
ELECTRIC CIRCUITS 

3 (3-0-6) 
 

01066065 วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
DIGITAL CIRCUITS AND MICROPROCESSORS 

3 (3-0-6) 

01066059 ปฏิบัติการวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
พื้นฐาน   
BASIC MECHATRONICS AND AUTOMATION 
ENGINEERING LABORATORY 

1 (0-3-0) 
 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3-0-6) 

90593015 สนุกกับปัญญาประดิษฐ ์
FUN WITH AI 

3 (3-0-6) 

รวม 22 
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ปีที่  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066066 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ENGINEERING ELECTRONICS 
3 (3-0-6) 

01066067 ระบบควบคมุ 
CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066550 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ELECTRICAL MACHINES 

3 (3-0-6) 

01066551 
 

การวัดและเครื่องมือวัด  
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 

3 (3-0-6) 

01066451 เทอร์โมฟลูอิดส ์  
THERMO-FLUIDS 

3 (3-0-6) 

01066460 ปฏิบัติการวศิวกรรมการวัดและควบคุม 
INSTRUMENTATION AND CONTROL 
ENGINEERING LABORATORY 

2 (0-6-0) 

90595xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 
 

รวม 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066452 ระบบควบคมุเชิงตรรกะที่โปรแกรมได ้  

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL SYSTEMS 
3 (3-0-6) 

01066453 อุปกรณ์วัดและควบคมุในกระบวนการ 
PROCESS INSTRUMENTATION 

3 (3-0-6) 

01066454 การควบคุมคณุภาพและการจัดการอุตสาหกรรม 
QUALITY CONTROL AND INDUSTRIAL 
MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

01066556 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
POWER ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

01066557 ระบบไฟฟ้ากำลัง 
ELECTRICAL POWER SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01066461 ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมได้และแบบ
กระจายหนา้ที่     
PROGRAMMABLE CONTROL AND DISTRIBUTED 
CONTROL SYSTEMS LABORATORY 

1 (0-3-0) 

01066462 ปฏิบัติการการวัดคมุในกระบวนการและการสอบ
เทียบ  
PROCESS INSTRUMENTATION AND 
CALIBRATION LABORATORY 

1 (0-3-0) 

90594xxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป  
กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 2  
แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066455 การสื่อสารข้อมลูในอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัต ิ

INDUSTRIAL DATA COMMUNICATION AND 
AUTOMATION SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066456 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จกัรกล  
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 

3 (3-0-6) 

01066457 การออกแบบระบบการวัดคมุนิรภยั 
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01066458 ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF 
THINGS 

3 (3-0-6) 

01066559 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01066463 ปฏิบัติการเครือข่ายอตุสาหกรรมและระบบสกาดา  
INDUSTRIAL NETWORKS AND SCADA SYSTEM 
LABORATORY 

1 (0-3-0) 

01066464 ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล  
INDUSTRIAL ROBOTICS AND MACHINE VISION 
LABORATORY 

1 (0-3-0) 

90591xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มคณุค่าแห่งชีวิต 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 20 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาพิเศษ 

  แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม  

INDUSTRIAL TRAINING  
0 (0-45-0) 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  โครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
010664xx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม 3 (3-0-6) 
90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป  

GENERAL EDUCATION ELECTIVES 
3 (3-0-6) 

01066465 โครงงานทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม 
INSTRUMENTATION AND CONTROL 
ENGINEERING PROJECT 

6 (0-18-0) 

รวม 12 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) 
 

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) 

90592xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

01066466 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม 
INSTRUMENTATION AND CONTROL 
ENGINEERING CAPSTONE PROJECT 

3 (0-9-0) 

รวม 12 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศกึษา  
     

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006029 สหกิจศึกษา 

CO-OPERATIVE EDUCATION  
6 (0-45-0) 

รวม 6 

 
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  การศึกษาหรือการปฏบิัติการฝึกงานต่างประเทศ 

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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ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แขนงวิชาการวัดและควบคุม (Instrumentation and Control) 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศึกษา  หรือ การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066466 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมการวัดและควบคุม 

INSTRUMENTATION AND CONTROL 
ENGINEERING CAPSTONE PROJECT 

3 (0-9-0) 

010664xx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการวัดและควบคุม  3 (3-0-6) 
90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป  

GENERAL EDUCATION ELECTIVES 
3 (3-0-6) 

90592xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
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) 

รวม 18  

          

รวมตลอดหลักสูตร     149   หน่วย 
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ปีที่  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066066 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ENGINEERING ELECTRONICS 
3 (3-0-6) 

01066067 ระบบควบคมุ 
CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01066550 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ELECTRICAL MACHINES 

3 (3-0-6) 

01066551 การวัดและเครื่องมือวัด  
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 

3 (3-0-6) 

01066552  กลศาสตร์วสัด ุ
MECHANICS OF MATERIALS 

3 (3-0-6)  
 

01066571 ปฏิบัติการวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 1 

2 (0-6-0) 

90595xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066553 การควบคุมกำลังงานของไหล 

FLUID POWER CONTROL 
3 (3-0-6) 

01066554 การควบคุมแบบอันดบัและพีแอลซี 
SEQUENCE CONTROL AND PLC 

3 (3-0-6) 

01066555 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
MECHANICS OF MECHINERY 

3 (3-0-6) 

01066556 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
POWER ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

01066557 ระบบไฟฟ้ากำลัง 
ELECTRICAL POWER SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01066572 ปฏิบัติการวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 2 

2 (0-6-0) 

90591xxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป  
กลุ่มคณุค่าแห่งชีวิต 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066558 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และ

วิเคราะห ์
CAD/CAM/CAE 

3 (3-0-6) 

01066559 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01066560 การออกแบบเครื่องจักรกล 
MACHINE DESIGN 

3 (3-0-6) 

01066561 การสื่อสารข้อมลูทางอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL DATA COMMUNICATIONS 

3 (3-0-6) 

01066562 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL ROBOTICS 

3 (3-0-6) 

01066573 ปฏิบัติการวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3 
MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY 3 

2 (0-6-0) 

90592xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 20 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาพิเศษ   

แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม  

INDUSTRIAL TRAINING  
0 (0-45-0) 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  โครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066574 โครงงานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

MECHATRONICS ENGINEERING PROJECT 
6 (0-18-0) 

010665xx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส ์ 3 (3-0-6) 
Xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 1 

FREE ELECTIVES 1 
3 (3-0-6) 

Xxxxxxxx วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVES 2 

3 (3-0-6) 

รวม 15 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  โครงงานพิเศษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066575 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

MECHATRONICS ENGINEERING CAPSTONE 
PROJECT 

3 (0-9-0) 

90594xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป  
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

รวม 9 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศกึษา  
     

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006029 สหกิจศึกษา 

CO-OPERATIVE EDUCATION  
6 (0-45-0) 

รวม 6 

 
แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  การศึกษาหรือการปฏบิัติการฝึกงานต่างประเทศ 
 

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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ปีที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แขนงวิชาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 
 

           แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน  สหกิจศึกษา  หรือ การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01066575 โครงงานบูรณาการทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

MECHATRONICS ENGINEERING CAPSTONE 
PROJECT 

3 (0-9-0) 

010665xx วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาเมคคาทรอนิกส ์ 3 (3-0-6) 
90594xxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ 
GENERAL EDUCATION ELECTIVES 

3 (3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป  
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) 

รวม 18 

        

  รวมตลอดหลักสูตร     149   หน่วย 

 

1.7  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) กำหนดเปิด
สอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันท่ี 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
              ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันท่ี 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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1.8  ช่ือผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับรอง/อนุมัต ิ

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งบริหาร คุณวุฒิการศึกษา 
ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ ศาสตราจารย ์ อธิการบด ี -วศ.บ. (วิศวกรรมก่อสร้าง) (เกียรตินิยม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2537 
- M.Sc. (Geotechnical Engineering) The 
University of Wisconsin-Madison, USA, 2540 
- M.Sc. (Technology and Policy) 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), USA, 2544 
- Sc.D. (Geotechnical Engineering) 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) USA, 2545 

ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองศาสตราจารย ์ รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2538 
- Ph.D (Electrical Eng.)  
University of Arkansas, 2547 

 

1.9  ชือ่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 
 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสตัย ์ -ประธานหลักสตูร 

-อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-อาจารย์ประจำหลักสตูร 

082-014-9977 taweepol.su@kmitl.ac.th 
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ส่วนที่ 2 
นิสิต/นักศึกษา 
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2.1  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

2.2  แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

ตารางที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 *หมายเหตุ เป็นจำนวนนกัศึกษารวม 3 แขนง 

ระดับชั้นปี 
*จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 131 120 120 120 120 

ช้ันปีท่ี 2 - 120 120 120 120 
ช้ันปีท่ี 3 - - 120 120 120 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 120 120 

รวม 131 240 360 480 480 
 

2.3  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. มีความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาที่ซับซ้อนได้  โดย

ประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และความรู้เฉพาะแขนงวิชาในการสร้าง/ร่วมสร้างนวัตกรรมหรือ
ผลงานด้านวิศวกรรมเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะแขนงวิชาเพื่อนำเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ตามข้อกำหนด โดย
คำนึงถึงความปลอดภัย ความน่าเช่ือถือ และความคุ้มค่า 

3. มีความสามารถในการใช้ภาษา วิธีการสื่อสาร และการนำเสนอเชิงวิชาการอย่างเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพวิศวกรรม 
4. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานและผลงานของตนโดยยึดมั่นหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และแสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจที่คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้วิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมต่อบริบททางสังคมและ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และบริบทโลก 

5. มีความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และการทำงานร่วมกับทีม 
6. มีความสามารถในการพัฒนาการทดลอง/ทดสอบที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา และดำเนินการทดลอง/ทดสอบตามกิจกรรมที่

กำหนดได้อย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงวิเคราะห์และประเมินตามหลักวิศวกรรมเพื่อสรุปผลการทดลอง 
7. มีความสามารถในการแสดงออกถึงความสนใจใฝรู่้และวางแผนในการพัฒนาตนเอง 

2.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์ใช้หลักการทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ในการสร้าง/ร่วมสร้างนวัตกรรม  
2. ความสามารถในการใช้ภาษา วิธีการสื่อสาร และการนำเสนอเชิงวิชาการอย่างเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพวิศวกรรม 

3. ความสามารถในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานและผลงานของตนโดยยึดมั่นหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และแสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจที่คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้วิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมต่อบริบททางสังคมและ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และบริบทโลก 

4. ความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และการทำงานร่วมกับทีม 
5. ความสามารถในการแสดงออกถึงความสนใจใฝรู่้และวางแผนในการพัฒนาตนเอง 
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ส่วนที่ 3 
คณาจารย ์
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3.1 ประธานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

ทวีพล ซื่อสัตย ์ รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
Dr. Mont Automation (Institute for 
Automation University of Leoben), Austria 

2538 
 

2541 
 

2551 

25 

 
3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางที่ 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาการวัดและควบคุม 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

1 ทวีพล ซื่อสัตย ์ รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
Dr. Mont Automation (Institute for 
Automation, University of Leoben), 
Austria  

2538 
 

2541 
 

2551 

25 

2 วิจิตรสวสัดิ์ สุขสวสัดิ์ ณ 
อยุธยา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
M.S. Electrical Engineering (University 
of Missouri-Rolla), USA 
Ph.D (Engineering Management 
(University of Missouri-Rolla), USA 

2538 
 

2545 
 

2549 

15 

3 สุธรรม สัทธรรมสกลุ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ (สถาบันทคโน- 
โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 

2544 
 

2549 

15 
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ตารางที่ 2: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาเมคคาทรอนกิส ์

ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

1 สุพรรณ กุลพาณิชย ์ รอง
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยีการวัดคมุทางอุตสาหกรรม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2528 
 

2531 
 
 

2559 

33 

2 เกษตร์ ศิรสิันตสิัมฤทธ์ิ รอง
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยีการวัดคมุทางอุตสาหกรรม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
M.Eng. Control Engineering (Osaka 
University), Japan 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2525 
 
 

2529 
 

2533 
 

2552 
 

35 

3 นพดล มณีรัตน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. วิทยาศาตร์ฟิสิกสฺ์  
(มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2533 
 

2540 
 

2549 

24 

 
3.3 อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

1 ทรงชัย วีระทวีมาศ รอง
ศาสตราจารย ์

ค.อ.บ. อิเลคทรอนิคส์-คอมพิวเตอร์ 
(สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2531 
 

2535 
 

29 

2 วิริยะ กองรัตน ์ รอง
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยีการวัดคมุทางอุตสาหกรรม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2528 
 
 

2531 

33 

3 วิทยา ทิพย์สุวรรณพร รอง
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยีการวัดคมุทางอุตสาหกรรม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี

2528 
 
 
 

32 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2532 
 

2551 
4 วิศรุต ศรรีัตนะ รอง

ศาสตราจารย ์
ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Material and Production 
Engineering (Fukuoka Institute of 
Technology), Japan 

2535 
 
 

2540 
 

2556 

24 

5 สักรียา ชิตวงศ ์ รอง
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2535 
 
 

2537 

27 

6 อาจินต์ น่วมสำราญ รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2541 
 
 

2544 
 

2560 

20 

7 นรินทร์  
ธรรมารักษ์วัฒนะ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. สถิติ-คอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัย
รามคำแหง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์นาโนและวัสดุ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

2536 
 

2543 
 

2559 

21 

8 พงษ์ชัย นิลาศ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
M.S. Electrical Engineering  
(Vanderbilt University), USA 
Ph.D. Electrical Engineering 
(Vanderbilt University), USA 

2537 
 
 

2541 
 

2546 

18 

9 ประภาส เริงรื่น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
 

2539 
 
 

2546 

18 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

10 ดอน อศิรากร รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
Ph.D. Micro Engineering (Ecole 
Polytechnique Federale de 
Lausanne), Switzerland 

2543 
 
 

2546 
 
 

2554 

18 

11 ถาวร เบญจนราสุทธ์ิ รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สถาบัน
เทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
M.S.E. Electrical Systems (The 
University of Michigan), USA 
D.Eng. Control Engineering (Tokai 
University), Japan 

2539 
 

2541 
 
 

2550 
 

23 

12 ทัตยา ปุคคละนันทน ์ รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
M.Sc. Advanced Electronic 
Engineering (The University of 
Warwick), UK 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2541 
 
 

2544 
 
 

2546 
 

2553 

20 

13 วรรณดี เพชรมณีลำ้ค่า รอง
ศาสตราจารย ์

วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2543 
 

2546 
 
 

2552 

18 

14 พิชชา ประสิทธ์ิมีบุญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

B.S. Electrical Engineering (Columbia 
University), USA 
M.S. Electrical Engineering (University 
of California), USA 
Ph.D. Electrical Engineering (Columbia 
University), USA 

2553 
 

2554 
 

2560 

4 

15 สิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
 

2544 
 
 
 

15 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

วศ.ม. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
D.Eng. Material Science and 
Production Engineering (Fukuoka 
Institute of Technology), Japan 

2549 
 
 

2557 

16 วันชัย ริ้วรุจา ศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
 

2526 
 

2531 
 

2535 

33 

17 วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน ์ ศาสตราจารย ์ อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์ (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
 

2534 
 

2540 
 

2546 

24 

18 สองเมือง นันทขว้าง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม.วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

2546 
 
 

2548 

16 

19 รัชนี กุลยานนท์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

B.S. Electrical and Computer 
Engineering (Rensselaer Polytechnic 
Institute), USA 
M.S. Electrical and Computer 
Engineering (Georgia Institute of 
Technology), USA 
Ph.D. Electrical and Computer 
Engineering (Georgia Institute of 
Technology), USA 

2544 
 
 

2548 
 
 

2555 

9 

20 สังวาล บกสุวรรณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 
Ph.D. Mechanical Engineering and 
Intelligent Systems (The University of 
Electro-Communications), Japan 

2546 
 
 

2548 
 

2558 

16 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

21 เทพจิตร์ เชยโภคา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2538 
 
 

2552 

12 

22 ชนินทร์ บุญลักษณานสุรณ ์ รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Electrical Engineering  
(University of Edinburgh), UK 

2537 
 

2540 

24 

23 คงศักดิ์ อนันตหิรัญรัตน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2530 
 
 

2536 
 

2544 

28 

24 สุมิตร พนาอุดมทรัพย ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. วิทยาศาสตร์ฟิสิกสป์ระยุกต์ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2531 
 
 

2537 

27 

25 ไสว พงศ์สวัสดิ ์ รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2537 
 
 

2541 
 

2553 

26 

26 พิทยา ปานนิล รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2541 
 
 

2545 
 

2553 

19 

27 ธีรวัฒน์ เทพมณ ี รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2541 
 
 

2547 
 
 

2554 

17 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

28 กฤษณ์    
เสมอพิทักษ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2544 
 
 

2549 
 
 

2560 

15 

29 ประภาษ  
อุคคกิมาพันธ์ุ 

รอง
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยีการวัดคมุทางอุตสาหกรรม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2528 33 

   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2537  

30 อภินัย ฤกษ์รัตน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2541 
 
 

2545 
 

2556 

8 

31 อัมพวัน  
จุลเสรีวงศ ์

รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคมุ (สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
 

2541 
 
 

2543 
 

2549 

21 

32 สาท คำมูล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อส.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2534 
 
 

2541 
 

23 

33 นภศูล วงษ์วานิช ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

B.Eng. Electronics and Electrical 
Engineering (University of Cantabury), 
New Zealand 
Ph.D. Electronics and Electrical 
Engineering (University of Cantabury), 
New Zealand 

2554 
 

 
2559 

5 
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3.4 อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 
ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดบั ม.6 แขนงวิชาการวัดและควบคุม และ แขนงเมคคาทรอนิกส ์

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) แต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 131 120 120 120 120 
ช้ันปีท่ี 2 - 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3 - - 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 131 200 280 360 360 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 200 160 240 240 

 
ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 

จำนวนอาจารย์ประจำ รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ม.6) 
26 240 

อัตราส่วน 1 : 9.23 

 
3.5. แผนการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 

3.5.1  แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 
1. มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลที่

หน่วยงานภายใน/ภายนอกสถาบันฯ จัดขึ้น 
2. มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ใช้ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต่อไป 
3.5.2 แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 
1. กำหนดให้อาจารย์ที่เพิ่งได้รับการบรรจุ เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของสถาบันฯ (หรือคณะ หรือภาควิชา) เพื่อให้

อาจารย์ใหม่ได้มีความรู้และความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ และคณะฯ รวมทั้งหลักสูตรและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. มีการแนะนำให้อาจารย์ใหมเ่ข้าใจในข้อมูลเฉพาะหลักสตูร  
3. มีการจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษา หรือการทำวิจัย 
3.5.3 แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
อาจารย์ที่จบปริญญาโทกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายใน สจล.  
3.5.4 แผนพัฒนาด้านการปรับตำแหน่งทางวิชาการ 
1. มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ การประชุมวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการหรือทาง

วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับภาควิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชา 
2. มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับภาควิชา/สาขาวิชา/แขนงวิชาร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร ทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
3. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม 

6.2 แผนพัฒนาด้านการจัดการหาบุคลากรใหม่ 
ตารางแผนพัฒนาบุคลากร 
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าวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2567) 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
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4.1 ตารางแจกแจงรายวิชาเทยีบกับองค์ความรู้ทีส่ภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 
ตารางเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมควบคุม} 

{สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง} 
{หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต} 

{สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั} 
{สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง} 

 

องค์ความรู้ที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

1. องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์บนพ้ืนฐานของแคลคลู ัส เวคเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุด

ศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงและจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่น กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและ
สารบริสุทธ์ิ งานและความร้อน การนำความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน 

01006020  
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

3  

ปฏิบัติการทีม่ีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 01006021  
ปฏิบัตกิารฟสิิกส์ทัว่ไป 1 

1  

การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง  โพลาไลเซช่ัน  เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง  ทฤษฎี
สัมพันธภาพพิเศษ  คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น  คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค  โครงสร้าง
ของอะตอม  แบบจำลองอะตอมของบอร์  สมการโชร์ดิงเจอร์  ทฤษฎีควอนตัมของอะตอม
ไฮโดรเจน  อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว  การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ  
โครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์  คุณสมบัติเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนำ  พื้นฐานไดโอด  
ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟ้า  การใช้งานไดโอดพื้นฐาน 

01006022  
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

3  

ปฏิบัติการทีม่ีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 

 

 

 

 

  

01006021  
ปฏิบัตกิารฟสิิกส์ทัว่ไป 2 

1  
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องค์ความรู้ที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เคม ี พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์  คุณสมบัติของแก๊ส  ของแข็ง  ของเหลว และ
สารละลาย  สมดุลเคมี  สมดุลไอออน  จลนพลศาสตร์เคมี  โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม  
พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก  ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ  ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน  
ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์ 

01006024  
เคมีทั่วไป 

3 

 ปฏิบัติการที่มเีนื้อหาสมัพันธ์กับวิชา 01006024 เคมีทั่วไป 
 

01006025  
ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 

1 
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องค์ความรู้ที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

คณิตศาสตรเ์ชงิวิศวกรรม ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่องและการประยุกต์ใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะนำอนุพันธ์ การหา
อนุพันธ์ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์ การประยุกต์ใช้
ปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบของการปริพันธ์ท่ีหาค่าไม่ได้ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิง
ตัวเลข อันดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน พื้นฐานการวิเคราะห์
เวกเตอร์ 

01006030  
แคลคลูสั 1 

3 

ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ พิชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันจำนวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจำนวนจริงและฟังก์ชัน
เวกเตอร์จำนวนจริงหลายตัวแปร แนะนำปริพันธ์เส้น เส้นระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ 
แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงในปริภูมิสามมิติ ทฤษฎีบทหลักท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์ เช่น ทฤษฎี
บทของกรีน ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของเกาส์ ทฤษฎีบทของสโตกส์ เป็นต้น 

01006031  
แคลคลูสั 2 

3 

 ระบบสมการและการแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์และสเปซ เมตริกซ์ ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นโดยวิธี
เมตริกซ์ ฐาน ฐานตั้งฉากและการประยุกต์ใช้งาน การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด การแปลงฟูริ
เยร์ ฯ ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการแปลง แนะนำสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ สมการอนุพันธ์
เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับปัญหาทาง
วิศวกรรม ปัญหาค่าเริ่มต้น 

01006032  
สมการอนุพันธ์และพิชคณติเชิงเสน้ 

3 

 สถิติและการนำเสนอข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าทางสถิติ 
การอนุมานทางสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

01066062  
สถิติวศิวกรรม 
  

3 

 พื้นฐานคณิตศาสตร์และวิธีการคำนวณเชิงเลข ระบบตัวเลขและความผิดพลาดของการคำนวณ
เชิงเลข รากของสมการ เมตริกซ์และระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง เส้นโค้งที่
เหมาะสมและการถดถอยแบบกำลังสองน้อยสุด การหาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงเลข สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ     

01066063  
การคำนวณเชิงเลข 

3 
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องค์ความรู้ที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

2. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
ความเข้าใจและความสามารถใน การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งกั้นฉาก การวาดภาพบนพิกัดฉาก  (การเขียน

ภาพ 3 มิติ) การกำหนดขนาดและคำพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและ
ภาพแผ่นคลี่ การสเก็ตร่างแบบ การเขียนแบบประกอบและภาพแยกช้ินส่วน พื้นฐานในด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
 

01006015   
เขียนแบบวศิวกรรม 

3 
การถอดความหมายจากแบบทาง 
วิศวกรรม 

วัสดุวิศวกรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุ 
วิศวกรรมกลุ่มหลัก ๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟส
และการแปลความ คุณสมบัติทางกลและเสื่อมสภาพของวัสดุ 

01006011  
วัสดุวศิวกรรม 

3 

พืน้ฐานกลศาสตร์ ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุล สถิตย์ศาสตร์ของไหล จลน์ศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนตัม 

01006010  
กลศาสตร์วิศวกรรม 

3 

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความ
เหนี่ยวนำ และความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง วงจรกำลังไฟฟ้าสลับ วงจรไฟฟ้าสาม
เฟส 

01066064  
วงจรไฟฟ้า 

3 
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องค์ความรู้ที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

สัญญาณและระบบ พื้นฐานคณิตศาสตร์และแนวคิดสำหรับสัญญาณและระบบ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและแบบวง
ปิด แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ การนำเสนอระบบด้วยฟังก์ชันถ่ายโอน ระบบสัญญาณ
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ระบบในโดเมนเวลาและในโดเมนความถี่ เสถียรภาพ 
เส้นทางรากและการประยุกต์ใช้  แผนภาพโบเดและไนควิสต์ การออกแบบตัวควบคุมพื้นฐาน 

01066067  
ระบบควบคมุ      

1 

สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า การพาและการนำกระแส ความต้านทาน 
สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์ 

01066051  
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

3  

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทช่ิง พีชคณิตบลลูีน รหสัคอมพิวเตอร์ ตารางความเป็นจริง แผนผัง
แบบคะนอห์ แผนผังแบบเวน ลอจิกเกทแบบพ้ืนฐาน วงจรบวก วงจรลบ วงจรเข้ารหสั วงจร
ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กเซอร์ วงจรดีมลัตเิพล็กเซอร์ ฟลิบฟลอบ วงจรนับ ไมโครโปรเซสเซอร์
เบื้องต้น สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์ คำสั่งและการอ้างตำแหน่ง การโปรแกรมภาษา C 
และภาษาแอสเซมบลี้ อินเตอร์รัพท์ การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม ตวันับ/ตัวจับเวลา การ
เชื่อมต่ออินพุต-เอาต์พุต การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต็ของอุปกรณต์่าง ๆ 

01066065  
วงจรดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ 

3  
แบบแอนะล็อกและดิจิทัล 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางกระแส-แรงดันและความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ มอสทรานซิสเตอร์ ซีมอส
ทรานซิสเตอร์ และไบซีมอสทรานซิสเตอร์  ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจรแหล่งจ่ายไฟ   

01066066  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
  

3  

การแปลงรูปแบบพลงังานไฟฟ้า วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงรูปพลังงานกลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนีย่วนำ เครือ่งจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส 

01066550  
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

3  
 เชงิกล 
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องค์ความรู้ที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า นิยามที่เกี่ยวข้องการการวดัและเครื่องมือวัด (ค่าความผิดพลาด ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง 
ความไว ความมีเสถยีรภาพ การสามารถในการแสดงค่าซ้ำ ความเปน็เชิงเส้น และอื่น ๆ) หน่วย
การวัดและมาตรฐานของเครื่องมอืวัดทางไฟฟ้า การวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า 
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ลักษณะพื้นฐานและทางกายภาพของวสัดุ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ
เชิงกลและไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของรังสี การเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิทางเคมี พรอกซิมติี้ 
เซนเซอร์ เซนเซอรร์ับภาพ เซนเซอร์วัดการเคลื่อนที่ หลักการวัดอณุหภูมิ ตำแหน่ง การเคลื่อนที่ 
ความเครยีด น้ำหนัก ความดัน ระดับ และอัตราการไหล 

01066551  

การวัดและเครื่องมือวัด  

3  

 ระบบควบคมุ พื้นฐานคณิตศาสตร์และแนวคิดสำหรับสัญญาณและระบบ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและแบบวง
ปิด แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ การนำเสนอระบบด้วยฟังก์ชันถ่ายโอน ระบบสัญญาณ
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ระบบในโดเมนเวลาและในโดเมนความถี่ เสถียรภาพ 
เส้นทางรากและการประยุกต์ใช้  แผนภาพโบเดและไนควิสต์ การออกแบบตัวควบคุมพื้นฐาน 

01066067  
ระบบควบคมุ      

2 



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

- 48 - 
 

 

องค์ความรู้ที่สภาวศิวกรกำหนด เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  การประมวลผลข้อมูล การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 
องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ค่าคงที่ ตัวแปร เครื่องหมายกระทำการนิพจน์ ชนิดของ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ คำสั่งแบบตามลำดับ แบบกำหนดเง่ือนไข และแบบวนซ้ำ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การ
ตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

01006012  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

3  

เทคโนโลยีการสื่อสาร พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล การส่งข้อมูลแบบอนุกรม บทนำของโปรโตคอลต่าง ๆ พื้นฐานของ
เครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบอีเทอร์เน็ตทางอุตสาหกรรม โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี ระบบฟิลด์บัส
ทางอุตสาหกรรม  แนวคิดของโอพีซี  แนวคิดของระบบความปลอดภัยของเครือข่าย ความรู้
พื้นฐานด้านการควบคุมทางอุตสาหกรรม ระบบสกาดา การเชื่อมต่อ  พีแอลซีกับอุปกรณ์การวัด
ทางอุตสาหกรรมในระบบอัตโนมัติ 

01066455  
การสือ่สารข้อมลูในอตุสาหกรรมและ
ระบบอัตโนมัต ิ
(เฉพาะแขนง การวดัและควบคุม) 

3  

แนะนำการสื่อสารข้อมูลทางอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล 
แบบจำลองอ้างอิงไอเอสโอ/โอเอสไอ แบบจำลองการสร้างเครือข่ายทีซีพี/ไอพี อีเทอร์เน็ต 
(IEEE802.3) เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ตตามมาตรฐานไออีซีในงานอุตสาหกรรม เครือข่ายเซนเซอร์ 
เครือข่ายระดับอุปกรณ์หรือฟิลด์บัส เครือข่ายระดับส่วนควบคุม และเครือข่ายไร้สาย แนวคิดของ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับระบบออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม แนวโน้มของการสื่อสาร
และเครือข่ายทางอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

01066561  
การสือ่สารข้อมลูทางอตุสาหกรรม 
(เฉพาะแขนง เมคคาทรอนิกส์) 

3  



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

- 49 - 
 

 

องค์ความรู้ที่สภาวศิวกร 
กำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิ
ชา 

ภาระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม งานไฟฟ้ากำลัง  
การผลิต ส่งจ่าย จำหน่าย 
และการใช้งานของ 
กำลังไฟฟ้า 

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรกำลังไฟฟ้าเอซี ระบบต่อหน่วย คุณลักษณะและ
แบบจำลองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจำลองของหม้อแปลงไฟฟ้า
กำลัง พารามิเตอร์และแบบจำลองของสายส่ง  พารามิเตอร์และแบบจำลองของสาย
เคเบิล พื้นฐานโหลดโฟลว์ พ้ืนฐานการคำนวณฟอลต์ 

01066557  
ระบบไฟฟ้ากำลัง  

3 

การแปลงรูปกำลงัไฟฟ้า วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงรูปพลังงานกลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส 

01066550  

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
3  

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักการของวงจรแปลงกำลังไฟฟ้า วงจร
แปลงกำลังไฟฟ้าเอซี-ดีซี วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าดซีี-ดีซี วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าเอซี-เอซ ี
วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าดีซี-เอซี แนะนำเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน 

01066556  
อิเลก็ทรอนิกส์กำลัง 

2 
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องค์ความรู้ที่สภาวศิวกร 
กำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ 
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การกักเก็บพลงังาน คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักการของวงจรแปลงกำลังไฟฟ้า วงจร
แปลงกำลังไฟฟ้าเอซี-ดีซี วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าดซีี-ดีซี วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าเอซี-เอซี 
วงจรแปลงกำลังไฟฟ้าดีซี-เอซี แนะนำเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน 

01066556  
อิเลก็ทรอนิกส์กำลัง 

1 

ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐานและ การออกแบบระบบพ้ืนฐาน รหัสและมาตราฐานในการติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบการ
จำหน่ายไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบลิ รางสาย อุปกรณ์ทางไฟฟ้า การคำนวณและการ
ประมาณโหลด การแก้ค่าตัวประกอบกำลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน 
การออกแบบวงจรแสงสว่างและอปุกรณ์ การออกแบบวงจรมอเตอร ์โหลดและสาย
ป้อน ระบบไฟฟ้ากำลังฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลดัวงจร ระบบการต่อลงดินสำหรับ
การติดตั้งทางไฟฟ้า 

01066559  
การออกแบบระบบไฟฟ้า  

3 
ความปลอดภัยในการ 
ออกแบบและตดิตั้งทาง 
ไฟฟ้า 
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4.2  ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 

ตารางเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรม {สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า} 
{หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต} 

             {สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน} 
{วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง} 

{สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง} 

สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา {2563-2567} 
สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

1. องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 

อ. สุรชาติ กมลดิลก  

วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง)  

ประสบการณ์การสอน   23  ปี 

 

ลงช่ือ ..................................................................... 

01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 

อ. สุรชาติ กมลดิลก  

วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง)  

ประสบการณ์การสอน   23  ปี 

 

ลงช่ือ ..................................................................... 

01006022 ฟสิกสทั่วไป 2 
 

อ. สุรชาติ กมลดิลก  

วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง)  

ประสบการณ์การสอน   23  ปี 

 

ลงช่ือ ..................................................................... 
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01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 

อ. สุรชาติ กมลดิลก  

วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง)  

ประสบการณ์การสอน   23  ปี 

 
ลงช่ือ ..................................................................... 
 01006024 เคมีทั่วไป 

 

ผศ.ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์ 

วท.บ.เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

วท.ม. เคมีอนินทรีย์ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 

  ปร.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
  ประสบการณ์การสอน  8   ปี 
 
  ลงช่ือ ..................................................................... 

01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ผศ.ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์ 

วท.บ.เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

วท.ม. เคมีอนินทรีย์ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 

  ปร.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
  ประสบการณ์การสอน  8   ปี 
 

ลงช่ือ ..................................................................... 

01006030 แคลคูลสั 1 
 

รศ.ดร. ถาวร เบญจนราสุทธ์ิ  
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
M.S.E. Electrical Systems (The University of Michigan), USA 
D.Eng. Control Engineering (Tokai University), Japan 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
01006031 แคลคูลสั 2 
 

ผศ.ดร. พิชชา ประสิทธ์ิมีบญุ  
B.S. Electrical Engineering (Columbia University), USA 
M.S. Electrical Engineering (University of California), USA 
Ph.D. Electrical Engineering (Columbia University), USA 
ประสบการณ์สอน 4 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01006032 สมการอนุพันธ์และพชิคณติเชิงเส้น 
 

ผศ.ดร. นภศลู วงษ์วานิช 
B.Eng. Electronics and Electrical Engineering (University 
of Cantabury), New Zealand 
Ph.D. Electronics and Electrical Engineering (University 
of Cantabury), New Zealand 

 ประสบการณส์อน 5 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 
 01066062 สถิติวิศวกรรม 

 
ผศ.ดร. สังวาล บกสุวรรณ  
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
Ph.D. Mechanical Engineering and Intelligent Systems (The 
University of Electro-Communications), Japan 
ประสบการณ์สอน 16 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01066063 การคำนวณเชิงเลข ศ.ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรตัน ์
อส.บ. อเิล็กทรอนิกส์ (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน  24 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
2. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
01006015 เขยีนแบบวิศวกรรม 
 

ผศ.ดร. มนต์ศักดิ์ พิมสาร  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  
M.S. Mechanical Engineering Vanderbilt University, USA  
Ph.D. Mechanical Engineering University of Connecticut,  
USA  
ประสบการณ์สอน 17 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01006011 วสัดุวิศวกรรม 
 

รศ.ดร. กรรณชัย กัลยาศิริ  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
M.Eng. in Industrial Eng. (Lehigh, USA)        
Ph.D. Ind. Eng. (Oregon State, USA) 
ประสบการณ์การสอน   18   ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01006010 กลศาสตร์วศิวกรรม 
 

อ. สยาม สงวนรมัย์  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
M.Sc. Aerospace Engineering, (Old Dominion University, 
Virginia, USA)  
ประสบการณ์การสอน   26   ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01006012 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

รศ. ทรงชัย วีระทวีมาศ  
ค.อ.บ. อิเลคทรอนิคส์-คอมพิวเตอร์ (สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน  29 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 
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01066064 วงจรไฟฟ้า 
 

ศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรตัน ์
อส.บ. อเิล็กทรอนิกส์ (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน  24 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01066065 วงจรดิจิทลัและไมโครโปรเซสเซอร ์
 

ผศ.ดร. กฤษณ์  เสมอพิทักษ ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมการวดัคมุ (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมการวดัคมุ (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน  15 ป ี
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01066067 ระบบควบคมุ      
 
 
 

รศ.ดร. ถาวร เบญจนราสุทธ์ิ  
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
M.S.E. Electrical Systems (The University of Michigan), USA 

  D.Eng. Control Engineering (Tokai University), Japan      
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

 
  ลงช่ือ ..................................................................... 

01066051 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า รศ.ดร. ทตัยา ปคุคละนนัทน ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคมุ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
M.Sc. Advanced Electronic Engineering (The University of 
Warwick), UK 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
ประสบการณส์อน  20 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 
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01066066 วิศวกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์
 

ผศ.ดร. อภินยั ฤกษ์รตัน ์  
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
ประสบการณส์อน 8 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01066551 การวดัและเครื่องมือวดั 
 

รศ.ดร. ดอน อศิรากร   
วศ.บ. วิศวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Micro Engineering (Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne), Switzerland  
ประสบการณส์อน 18 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01066455 การสื่อสารข้อมลูในอุตสาหกรรมและระบบ
อัตโนมตั ิ
(เฉพาะแขนง การวดัและควบคุม) 
 

ผศ.ดร. อภินยั ฤกษ์รตัน ์  
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง)  
ประสบการณส์อน 8 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01066561 การสื่อสารข้อมลูทางอุตสาหกรรม 
  (เฉพาะแขนง เมคคาทรอนกิส)์ 

 

รศ.ดร. อมัพวัน จลุเสรีวงศ ์
วศ.บ. วิศวกรรมการวดัคมุ (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
เจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง) 
ประสบการณส์อน  21 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม งานไฟฟ้ากำลัง  
01066550 เครือ่งจักรกลไฟฟ้า 
 

รศ.ดร. ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ ์  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง) 

Ph.D. Electrical Engineering (University of Edinburgh), UK  

ประสบการณ์สอน 24 ปี 

 

ลงช่ือ ..................................................................... 

01066557 ระบบไฟฟ้ากำลัง 
 

ผศ.ดร. วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง) 

M.S. Electrical Engineering (University of Missouri-Rolla), 
USA 

Ph.D. Engineering Management (University of Missouri-
Rolla), USA 

ประสบการณ์สอน 15 ปี 
 
ลงช่ือ ..................................................................... 

01066556 อิเล็กทรอนิกสก์ำลัง 
 

รศ.ดร. ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ ์  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง) 

Ph.D. Electrical Engineering (University of Edinburgh), UK  

  ประสบการณส์อน 24 ปี 

 

  ลงช่ือ ..................................................................... 

01066559 การออกแบบระบบไฟฟ้า ผศ.ดร. วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง) 

M.S. Electrical Engineering (University of Missouri-Rolla), 
USA 

Ph.D. Engineering Management (University of Missouri-
Rolla), USA  

ประสบการณ์สอน 15 ปี 

 

ลงช่ือ ..................................................................... 
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ส่วนที่ 5 
สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา 
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5.1 รายละเอียดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ/แผนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ                        
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม 
      ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 ส่วน คือ  
1. อาคารวิศวกรรมการวัดและควบคุม เป็นห้องปฏิบัติการและสำนักงานภาควิชาฯ  
2. อาคาร B เป็นห้องปฏิบัติการระบบควบคุม   
3. อาคาร ECC เป็นห้องปฏิบัติการระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์  
4. อาคารสาขาระบบอัตโนมัติ เป็นห้องปฏิบัติการ  

นอกจากน้ียังมีอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องปฏิบัติการไฟฟ้าส่วนกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
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5.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ 
ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มี

ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้รองรับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 8 ห้องปฏิบัติการ ดังนี ้ 
 

1.  ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics) 
2.  ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ตรวจรูแ้ละอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Sensor and Transducer) 
3.  ห้องปฏิบัติการการวัดและอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า (Electrical Measurement and Instrumentation)  
4.  ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า (Electrical Machines,  
     Power Electronics and Electrical Drive, Battery, and Electric Vehicle Charging System) 
5.  ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์วัด ควบคุมในกระบวนการ และการสื่อสารข้อมูลในงานอุตสาหกรรม (Process  
     Instrumentation, Control and Industrial Data Communication) 
6.  ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุปกรณ์วัด (Instrumentation Calibration) 
7.  ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม, ไมโครโปรเซสเซอร์ และการควบคมุแบบลําดับที่โปรแกรมได้ (Control System,  
    Microprocessor and Programmable Logic Control and Distributed Control System) 
8. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จักรกล (Industrial Robotics and Machine Vision) 

 
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics) 

 

 
 

 
 

ภาพอุปกรณเ์ครื่องมือสำหรับการทดลองพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
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ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Sensor and Transducer) 
 

 
 

     
 

     
 

 
 

ภาพชุดการทดลองหลักการทำงานของอุปกรณ์ตรวจรู้และแปลงสญัญาณ 
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ห้องปฏิบัติการการวัดและอุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า (Electrical Measurement and Instrumentation) 
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ภาพชุดการทดลองหลักการทำงานของการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
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ห้องปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กําลัง และการขบัเคลื่อนทางไฟฟ้า  
(Electrical Machines, Power Electronics and Electrical Drive) 
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ภาพชุดการทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กําลัง การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า และการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 
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ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์วัด ควบคุมในกระบวนการ และการสื่อสารข้อมูลในงานอุตสาหกรรม  
(Process Instrumentation, Control, and Industrial Data Communication) 
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ภาพชุดการทดลองระบบการวัดและควบคุมกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล  และการสื่อสารข้อมลูในอุตสาหกรรม 
ระบบควบคมุแบบกระจายหน้าที่ ระบบ SCADA 
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ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุปกรณ์วัด (Instrumentation Calibration) 
 

 
ภาพชุดการทดลองการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหล 

 
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม, ไมโครโปรเซสเซอร์ และการควบคุมแบบลําดับที่โปรแกรมได้ (Control System, 
Microprocessor and Programmable Logic Control and Distributed Control System) 

 

      
 

-  
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ภาพชุดการทดลองระบบควบคมุโดยการจำลองบนคอมพิวเตอร์  ไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุม UAV และการควบคมุแบบลําดับที่
โปรแกรมได้และอุปกรณต์่อพ่วง และการควบคุมแบบกระจายส่วน 
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ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จกัรกล (Industrial Robotics and Machine Vision) 
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ภาพชุดการทดลองระบบควบคมุหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การประมวลผลภาพ และระบบวิทัศน์จักรกล 
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5.1.2 หัวข้อการปฏิบัติการ 
5.1.2.1 แขนงการวัดและควบคุม 

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันพ้ืนฐาน (01066059) 
ปฏิบัติการที่ 1 กฎของโอห์ม  
ปฏิบัติการที่ 2 ทฤษฎีและการวิเคราะห์โครงข่าย  
ปฏิบัติการที่ 3 วงจรตัวต้านทาน-ตัวเหนี่ยวนํา และ ตัวต้านทาน-ตัวเก็บประจุอันดับหนึ่ง และวงจรตัวต้านทาน-ตัว 
                   เหนี่ยวนํา-ตัวเก็บประจุอันดับสอง  
ปฏิบัติการที่ 4 ไซนูซอยด์และเฟสเซอร์, สภาวะอยู่ตัวไซนูซอยด์ และวงจรสามเฟส 
ปฏิบัติการที่ 5 ลอจิกเกตและวงจรคอมบิเนช่ัน  
ปฏิบัติการที่ 6  วงจรบวกและวงจรลบ  
ปฏิบัติการที่ 7  วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส และมัลติเพล็กเซอร์ ดีมัลติเพล็กเซอร์  
ปฏิบัติการที่ 8  ฟลิบฟลอบและวงจรซีเควนเชียล  
ปฏิบัติการที่ 9 ภาษาแอสเซมบลี้ ภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ รีจีสเตอร์ และการอ้างตำแหน่ง  
ปฏิบัติการที่ 10 ชุดคําสั่งต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ปฏิบัติการที่ 11 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ปฏิบัติการที่ 12 ดีซีโวลท์และดีซีแอมป์มิเตอร์  
ปฏิบัติการที่ 13 เอซีโวลท์และเอซีแอมป์มิเตอร์ 
ปฏิบัติการที่ 14 วัตต์มิเตอร์และเพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์  
ปฏิบัติการที่ 15 ดิจิทัลวัตต์มิเตอร์  

ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและควบคุม (01066460) 
ปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดทางแสงและการกระจัด   
ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจวัดอุณหภูมิและความเครียด  
ปฏิบัติการที่ 3 การตรวจวัดระดับอัตราการไหล  
ปฏิบัติการที่ 4 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคุณลักษณะ  
ปฏิบัติการที่ 5 การประมวลผลสัญญาณแอนาลอก 
ปฏิบัติการที่ 6  การประยุกต์ใช้งานวงจรแอนาลอก 
ปฏิบัติการที่ 7  เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  
ปฏิบัติการที่ 8  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
ปฏิบัติการที่ 9  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
ปฏิบัติการที่ 10  คุณสมบัติของหม้อแปลง 
ปฏิบัติการที่ 11  การขนานหม้อแปลงและการต่อหม้อแปลง 1 เฟสเป็น 3 เฟส 
ปฏิบัติการที่ 12  ค่ากําลังงานท่ีภาระ 3 เฟสแบบสมดุลย์และไม่สมดุลย์ 
ปฏิบัติการที่ 13  ระบบส่งกําลังไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน 
ปฏิบัติการที่ 14  การแก้เพาเวอร์แฟคเตอร์และมอเตอร์ซิงโครนัส 
ปฏิบัติการที่ 15  อินเวอร์เตอร์และการควบคุมความเร็วมอเตอร์  
ปฏิบัติการที่ 16  การออกแบบวงจรกําลังของฮทีเตอร์ มอเตอร์ 

ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบโปรแกรมได้และแบบกระจายหน้าที่ (01066461) 
ปฏิบัติการที่ 1  การเขียนโปรแกรมแลดเดอร์เบื้องต้น  
ปฏิบัติการที่ 2  คําสั่งตัวตั้งเวลาและตัวนับ  
ปฏิบัติการที่ 3  คําสั่งการทํางานขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน 1 
ปฏิบัติการที่ 4  คําสั่งการทํางานขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน 2  
ปฏิบัติการที่ 5  คําสั่งการทํางานขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน 3 
ปฏิบัติการที่ 6  คําสั่งการทํางานขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน 4 
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ปฏิบัติการที่ 7 โครงสร้างการทำงานระบบควบคุมแบบกระจายหน้าที่ 
ปฏิบัติการที่ 8 การตั้งค่าการทำงานระบบควบคุมแบบกระจายหน้าที่ 
ปฏิบัติการที่ 9 การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยระบบควบคุมแบบกระจายหน้าที ่
ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมความดันด้วยระบบควบคุมแบบกระจายหน้าที่ 
ปฏิบัติการที่ 11 การควบคุมอัตราการไหลด้วยระบบควบคุมแบบกระจายหน้าที่ 
ปฏิบัติการที่ 12 การควบคุมระดับด้วยระบบควบคุมแบบกระจายหน้าที่ 

ปฏิบัติการการวัดคุมในกระบวนการและการสอบเทียบ (01066462) 
ปฏิบัติการที่ 1  พื้นฐานการวิเคราะห์ระบบควบคุมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลา 
ปฏิบัติการที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่ 
ปฏิบัติการที่ 4 การเขียนโปรแกรมควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 
ปฏิบัติการที่ 5 การวัดและควบคุมระดับของเหลว 
ปฏิบัติการที่ 6 การวัดและควบคุมอุณหภูมิของตู้อบ 
ปฏิบัติการที่ 7 การวัดอัตราการไหลและการสูญเสียในท่อ 
ปฏิบัติการที่ 8 การสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ 
ปฏิบัติการที่ 9 การสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
ปฏิบัติการที่ 10 การสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน  
ปฏิบัติการที่ 11 การสอบเทียบอุปกรณ์วัดอัตราการไหล  
ปฏิบัติการที่ 12 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  

ปฏิบัติการเครือข่ายอุตสาหกรรมและระบบสกาดา (01066463) 
ปฏิบัติการที่ 1 การสื่อสารข้อมูลอนุกรม USB, RS 232, RS 422, RS 485  
ปฏิบัติการที่ 2 การสื่อสารข้อมูลอนุกรมด้วยโปรโตคอลมอดบัส (Modbus RTU, TCP) 
ปฏิบัติการที่ 3 การตั้งค่าและใช้งานอุปกรณ์วัดแบบฮาร์ท (HART Instrument Configuration ) 
ปฏิบัติการที่ 4  การตั้งค่าและใช้งานอุปกรณ์วัดบัสสนามแบบโปรฟิบัสพีเอ(Profibus PA)  
ปฏิบัติการที่ 5 การตั้งค่าและใช้งานอุปกรณ์วัดบัสสนามแบบฟาวด์เดช่ัน (Foundation Fieldbus)                                  
ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งค่าการทำงานระบบสกาดาร่วมกับระบบควบคุมและการสื่อสาร 
ปฏิบัติการที่ 7 การออกแบบหน้าจอกราฟฟิค GUI/HMI สำหรับระบบสกาดา 1 
ปฏิบัติการที่ 8 การออกแบบหน้าจอกราฟฟิค GUI/HMI สำหรับระบบสกาดา 2 
ปฏิบัติการที่ 9 การออกแบบหน้าจอกราฟฟิค GUI/HMI สำหรับระบบสกาดา 3 
ปฏิบัติการที่ 10 การออกแบบระบบสกาดาสำหรับการควบคุมและติดตามอุณหภูมิ 
ปฏิบัติการที่ 11 การออกแบบระบบสกาดาสำหรับการควบคุมและติดตามความดัน  
ปฏิบัติการที่ 12 การออกแบบระบบสกาดาสำหรับการควบคุมและติดตามอัตราการไหล  

ปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและวิทัศน์จกัรกล (01066464) 
ปฏิบัติการที่ 1 การประมวลผลภาพดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการที่ 2 การเลือกกล้องและเลนส์ แหล่งกำเนิดแสง 
ปฏิบัติการที่ 3 การตรวจสอบช้ินงานด้วยระบบวิทัศน์จักรกล   
ปฏิบัติการที่ 4 การตรวจสอบช้ินงานด้วยระบบวิทัศน์จักรกล                                     
ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจสอบช้ินงานด้วยระบบวิทัศน์จักรกล                                                         
ปฏิบัติการที่ 6 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมจำลอง 
ปฏิบัติการที่ 7 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ SCARA 
ปฏิบัติการที่ 8 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 6 แกน KUKA 
ปฏิบัติการที่ 9 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 6 แกน ABB 
ปฏิบัติการที่ 10 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ COBOT 
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ปฏิบัติการที่ 11 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันระบบวิทัศน์จักรกล 1 
ปฏิบัติการที่ 12 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันระบบวิทัศน์จักรกล 2 
 

5.1.2.2 แขนงเมคคาทรอนิกส ์
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันพ้ืนฐาน (01066059) 

ปฏิบัติการที่ 1 กฎของโอห์ม  
ปฏิบัติการที่ 2 ทฤษฎีและการวิเคราะห์โครงข่าย  
ปฏิบัติการที่ 3 วงจรตัวต้านทาน-ตัวเหนี่ยวนํา และ ตัวต้านทาน-ตัวเก็บประจุอันดับหนึ่ง และวงจรตัวต้านทาน-ตัว 
                   เหนี่ยวนํา-ตัวเก็บประจุอันดับสอง  
ปฏิบัติการที่ 4 ไซนูซอยด์และเฟสเซอร์, สภาวะอยู่ตัวไซนูซอยด์ และวงจรสามเฟส 
ปฏิบัติการที่ 5 ลอจิกเกตและวงจรคอมบิเนช่ัน  
ปฏิบัติการที่ 6  วงจรบวกและวงจรลบ  
ปฏิบัติการที่ 7  วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส และมัลติเพล็กเซอร์ ดีมัลติเพล็กเซอร์  
ปฏิบัติการที่ 8  ฟลิบฟลอบและวงจรซีเควนเชียล  
ปฏิบัติการที่ 9 ภาษาแอสเซมบลี้ ภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ รีจีสเตอร์ และการอ้างตำแหน่ง  
ปฏิบัติการที่ 10 ชุดคําสั่งต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ปฏิบัติการที่ 11 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ปฏิบัติการที่ 12 ดีซีโวลท์และดีซีแอมป์มิเตอร์  
ปฏิบัติการที่ 13 เอซีโวลท์และเอซีแอมป์มิเตอร์ 
ปฏิบัติการที่ 14 วัตต์มิเตอร์และเพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์  
ปฏิบัติการที่ 15 ดิจิทัลวัตต์มิเตอร์  

 
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 (01066571)  

การทดลองด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
และวิชาระบบควบคุม 

ปฏิบัติการที่ 1  การทดลองไดโอด (คุณลักษณะและสมการพื้นฐาน) 
ปฏิบัติการที่ 2  การทดลองการประยุกต์ใช้ไดโอด 
ปฏิบัติการที่ 3  การทดลองทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ (คุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์) 
ปฏิบัติการที่ 4  การทดลองทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ (การไบแอสทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์) 
ปฏิบัติการที่ 5  การทดลองทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ (การประยุกต์ใช้ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์) 
ปฏิบัติการที่ 6  การทดลอง Operational Amplifier (Operational Amplifier Characteristics) 
ปฏิบัติการที่ 7  การทดลอง Operational Amplifier (Operational Amplifier Applications) 
ปฏิบัติการที่ 8  การทดลองผลการตอบสนองเชิงความถี่ (Frequency Response) 
ปฏิบัติการที่ 9  การทดลองพื้นฐานการอ่านแบบและต่อวงจรไฟฟ้า 
ปฏิบัติการที่ 10  การทดลองพื้นฐานการวัดค่าทางไฟฟ้า 
ปฏิบัติการที่ 11  การทดลองวงจรไฟฟ้าสามเฟส 
ปฏิบัติการที่ 12  การทดลองวงจรแม่เหล็ก (Magnetic Circuits) 
ปฏิบัติการที่ 13  การทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว (Single-phase Transformer) 
ปฏิบัติการที่ 14 การทดลองการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว 
ปฏิบัติการที่ 15 การทดลองทฤษฎีพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  
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ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 (01066572) 
 การทดลองด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการควบคุมกำลังงานของไหล วิชาการควบคุมแบบ 

อันดับและพีแอลซี และวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
ปฏิบัติการที่ 1 การทดลองอุปกรณ์นิวแมติกส์พื้นฐาน  
ปฏิบัติการที่ 2 การทดลองวงจรนิวแมติกส์พื้นฐาน  
ปฏิบัติการที่ 3 การทดลองวงจรควบคมุแบบลำดบั  
ปฏิบัติการที่ 4 การทดลองวงจรควบคมุแบบรีจสีเตอร์เลื่อนลำดับ  
ปฏิบัติการที่ 5 การทดลองวงจรควบคมุกระบอกสูบหลายกระบอกสูบ  
ปฏิบัติการที ่6 การทดลองอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน  
ปฏิบัติการที่ 7 การทดลองนิวแมติกสไ์ฟฟ้า 
ปฏิบัติการที่ 8 การทดลองนิวแมติกสไ์ฟฟ้าควบคมุลำดับ  
ปฏิบัติการที่ 9 การทดลองนิวแมติกสไ์ฟฟ้าควบคมุกระบอกสบูหลายกระบอกสูบ 
ปฏิบัติการที่ 10  การใช้งานและเขียนโปรแกรม PLC 1 
ปฏิบัติการที่ 11  การใช้งานและเขียนโปรแกรม PLC  2 
ปฏิบัติการที่ 12  การทดลองนิวแมติกส์ไฟฟ้าควบคุมลำดับโดยใช้ PLC 
ปฏิบัติการที่ 13  การทดลองนิวแมติกส์ไฟฟ้าควบคุมกระบอกสูบหลายกระบอกสูบโดยใช้ PLC 
ปฏิบัติการที่ 14  การทดลองการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้ PLC 1 
ปฏิบัติการที่ 15  การทดลองการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้ PLC 2 

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์ 3 (01066573) 

การทดลองด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ครอบคลมุเนือ้หาวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และ
วิเคราะห์ และวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

ปฏิบัติการที่ 1  การใช้งานและเขียนโปรแกรม Solidworks 1 
ปฏิบัติการที่ 2  การใช้งานและเขียนโปรแกรม Solidworks 2 
ปฏิบัติการที่ 3  การใช้งานและเขียนโปรแกรม Solidworks 3 
ปฏิบัติการที่ 4  การออกแบบและเขียนแบบช้ินสว่นทางกล 1 
ปฏิบัติการที่ 5  การออกแบบและเขียนแบบช้ินสว่นทางกล 2 
ปฏิบัติการที่ 6  การออกแบบและเขียนแบบช้ินสว่นทางกล 3 
ปฏิบัติการที่ 7  การใช้งาน 3D printer  
ปฏิบัติการที่ 8  การทดลองกัดช้ินงานโดยใช้เครื่องจักร CNC  1 
ปฏิบัติการที่ 9  การทดลองกัดช้ินงานโดยใช้เครื่องจักร CNC  2 
ปฏิบัติการที่ 10  พื้นฐานการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการที่ 11  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกล 1 
ปฏิบัติการที่ 12  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกล 2 
ปฏิบัติการที่ 13  โครงงานย่อยการออกแบบ สร้าง และควบคุมหุ่นยนต์แขนกล 1 
ปฏิบัติการที่ 14  โครงงานย่อยการออกแบบ สร้าง และควบคุมหุ่นยนต์แขนกล 2 
ปฏิบัติการที่ 15  โครงงานย่อยการออกแบบ สร้าง และควบคุมหุ่นยนต์แขนกล 3 
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5.2 แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการและแหล่งให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรสารนิเทศของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบฐานข้อมูลวารสาร

อิเล็คทรอนิกส์ ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อรองรับการเรียนการสอน และงานวิจัยชั้นสูง เช่น Scopus, IEEE, ScienceDirect และอื่น ๆ 
จำนวนมาก นอกจากน้ียังมีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และมีระบบ VPN และระบบการเรียนทางไกล e-learning  

 

สำนักหอสมุดกลาง  (http://www.lib.kmitl.ac.th/)      

 
     

    

http://www.lib.kmitl.ac.th/
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5.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
Self Assessment Report ; SAR 
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ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบบัสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา  

 

 


