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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิ
หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 
 

หมวดที ่1  
ข้อมูลทัว่ไป 

1.   รหัสและช่ือหลกัสูตร 

1.1  ระบุรหสั หลกัสูตร :  - 
1.2  ช่ือหลกัสูตร (ภาษาไทย) :  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต ์

และระบบอตัโนมติั 
                       (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Engineering Program in Robotics and Automation Engineering   

2.   ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  

2.1  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) :  วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั)  
             (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Engineering (Robotics and Automation Engineering) 

2.2  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  :  วศ.บ. (วศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั) 
              (ภาษาองักฤษ) :  B.Eng. (Robotics and Automation Engineering) 

3.   วชิาเอก (ถ้ามี) 

ไม่มี 

4.   จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

137  หน่วยกิต 

5.   รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1   รูปแบบ  
เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  4  ปี   
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5.2   ภาษาทีใ่ช้  
การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษในบางรายวิชา  และใช้เอกสารและต าราเรียน

เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5.3  การรับเข้าศึกษา  

รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีเขา้ใจภาษาไทย 
5.4   ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  

  เป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจากสถาบนัอ่ืน 
  ช่ือสถาบนั สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science 
& Technology, THAIST) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน คือ  มีการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างน้อย 20 ทุน/ปี
การศึกษา  และทุนสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร  โดยหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการการพฒันา
หลักสูตรการเรียนการสอนเครือข่ายของสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง  ในสาขาวิชาวิศวกรรม
หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั  

5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว  

 

6.   สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรใหม่    ก าหนดเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557        
     ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี ............/............. 

เม่ือวนัท่ี................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี .................... 
เม่ือวนัท่ี................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใน                  
ปี พ.ศ. 2559 

8.   อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  

(1)  วศิวกรโรงงานอุตสาหกรรม  องคก์ารธุรกิจและรัฐบาล 
(2)  นกัวจิยัฝ่ายวจิยัและพฒันา 
(3)  ผูป้ระกอบกิจการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 
(4)  อาจารยส์าขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 
(5)  นกัพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 
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9.   ช่ือ สกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

1. ดร. อาบทิพย ์  ธีรวงคกิ์จ Ph.D. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, U.S.A. 
(2550) 

 M.S. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, U.S.A. 
(2547) 

 B.S. Honors (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, 
U.S.A. (2545) 

2. ผศ.ดร. ถวดิา   มณีวรรณ์ Ph.D. (Electrical Engineering), University of Washington, U.S.A. (2543) 

M.S. (Electrical Engineering), University of Washington,  U.S.A. (2538) 

วศ.บ. (วศิวกรรมควบคุม) (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, ประเทศไทย (2537) 

 

10.   สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   

11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1   สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
รัฐบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนในการยกระดบัความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

โดยนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ระยะเวลา 10  ปี (2555-2564)   
มีแผนเพิ่มอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั ดา้นโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม ให้อยูใ่น
ล าดบัไม่เกินท่ี 25 ของโลก (IMD) โดยให้เกิดการลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ GDP 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการวิจยัและพฒันาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 โดยเพิ่มสัดส่วนบุคลากร
ดา้นการวิจยัและพฒันาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยเป็นบุคลากรท่ีท างานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 โดยจะเพิ่มสัดส่วนผูเ้รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตอ้งตามความตอ้งการของตลาด
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 นอกจากน้ียงัมีการปรับค่าแรงขั้นพื้นฐานให้สูงข้ึนและมีการจา้งงานแรงงานต่างดา้วเพิ่มข้ึน  
ภาคเอกชนจึงมีแผนในการน าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชท้ดแทนแรงงานคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดปัญหา
จากแรงงานต่างดา้ว  ทั้งน้ีการน าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชจ้  าเป็นจะตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางท่ีมี
ลกัษณะเป็นสหวิทยาการทางด้านไฟฟ้า เคร่ืองกล และคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยยงัขาดบุคลากร
ดงักล่าวอยู ่
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11.2   สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม   
ในปัจจุบนัหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ  ซ่ึงนับเป็นโอกาสท่ีส าคญัต่อประเทศไทยใน 

การขยายตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพและการให้บริการด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข  การน าเทคโนโลยีทางด้าน
หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัมาประยุกตใ์ชเ้พื่อเพิ่มคุณค่าชีวติโดยการพฒันาเทคโนโลยีดา้นการช่วยเหลือผูสู้งอายุ
และผูพ้ิการ  รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  ในเร่ืองการศึกษา  
ความปลอดภยั ความบนัเทิง จะเป็นส่วนเสริมสร้างความสามารถทางดา้นการแข่งขนัและการพฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนื   

12.   ผลกระทบจาก  ข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกับพนัธกจิของสถาบัน 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม มีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี โดยเฉพาะดา้นวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติัเขา้มาเพิ่มผลผลิต (Productivity) และคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกัของสถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม ท่ีมีส่วนในการผลิต
บุคลากรให้มีทักษะเชิงปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี  ซ่ึงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การประยุกต์ใช ้                  
สหวิทยาการดา้นไฟฟ้า เคร่ืองกล และคอมพิวเตอร์  โดยบณัฑิตของสถาบนัฯจะมีความสามารถในการพฒันา
นวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติัได ้โดยสถาบนัจะพฒันาหลกัสูตรเพื่อสนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการผลิตบณัฑิตและงานวิจยั  อนัน าไปสู่การประยุกต์ใช้  และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติัสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนทั้งในส่วนการเพิ่มผลผลิตและ              
การเพิ่มคุณภาพชีวติ  

 
 

13.   ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  (เช่น  รายวิชาที่เปิดสอน
เพ่ือให้บริการคณะ/ภาควชิาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอ่ืน)  
13.1   กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  

   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
   หมวดวชิาเฉพาะ 
   หมวดวชิาเลือกเสรี 

13.2   กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
   หมวดวชิาเฉพาะ 
   หมวดวชิาเลือกเสรี 
   ไม่มี 
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13.3   การบริหารจัดการ  
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งประสานงานกบัอาจารยป์ระจ าของสถาบนัฯ และอาจารยผ์ูแ้ทนจาก

คณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นเน้ือหาสาระ การจดัตารางเรียนและสอบ และความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ส าหรับความร่วมมือในการประสานงานกับคณะอ่ืนนั้ น                     
ในเบ้ืองตน้ไดต้กลงร่วมมือกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ดา้นวิชาการและการใชท้รัพยากรร่วมกนั เช่น การช่วยสอน
บางวิชาตามความเช่ียวชาญ การควบคุมโครงงานระดบัปริญญาตรี และการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเรียน 
การสอนร่วมกนั เป็นตน้ ทั้งน้ีความร่วมมือในลกัษณะดงักล่าวสามารถท ากบัคณะอ่ืนไดเ้ช่นกนั 



6 
 

หมวดที ่2  
ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.   ปรัชญา  ความส าคัญ  และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

1.1   ปรัชญา 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั  เป็นหลกัสูตรท่ีมี

ความเป็นสหวทิยาการ  ซ่ึงผสมผสานระหวา่งศาสตร์ทางดา้นไฟฟ้า  เคร่ืองกล  และคอมพิวเตอร์  เพื่อผลิตบณัฑิต
ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติังานไดจ้ริง มีความรู้ ความเขา้ใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ จดัการ
กบัปัญหาได ้ สามารถท างานเป็นทีมท่ีใช้ความรู้ขา้มสาขาวิชาได ้ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์เสียสละ และเป็น
แบบอยา่งท่ีดี  ร่วมสร้างสรรคง์านดา้นวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั  ท่ีสามารถสร้างนวตักรรมทางดา้น
หุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั  ซ่ึงช่วยให้ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมไดดี้มากข้ึน  รวมทั้งช่วย
เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  ในเร่ืองการศึกษา  ความปลอดภยั  การแพทย ์ ความบันเทิง  ซ่ึงเป็นส่วน
เสริมสร้างความสามารถทางดา้นการแข่งขนัและการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน  โดยบณัฑิตสามารถประกอบ
อาชีพเป็นวิศวกร  ผูป้ระกอบการทางดา้นเทคโนโลยี  นกัวิจยั  อาจารย ์ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อขั้นสูง
ในระดบัปริญญาโทและเอกดา้นวทิยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 

1.2   ความส าคัญ 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 

เพื่อให้สามารถแข่งขนัและด ารงอยูไ่ดใ้นสังคมโลก ประเทศไทยจึงตอ้งมีการสร้างก าลงัคน ก าลงัสมองทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความสามารถในการวิจยัและพัฒนา ให้เกิดนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและต่อสังคมโดยรวม 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัดังกล่าว  จึงได้จดัท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมัติ  ทีม่ีความเป็นสหวทิยาการ  ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านไฟฟ้า  เคร่ืองกล  และคอมพิวเตอร์ขึน้   
เพื่อเป็นส่วนท่ีจะสร้างก าลงัคน  ก าลงัสมองท่ีมีความสามารถในการประยุกตใ์ชง้านทางดา้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ  ซ่ึงจะเป็นเทคโนโลยีท่ีส าคญัส าหรับเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไทย  
ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม  และยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทย  รวมทั้ ง                  
การผนวกความรู้  ความเขา้ใจในพื้นฐานดา้นการจดัการเทคโนโลยีดว้ย  เพื่อให้ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัให้คุม้ค่า
ท่ีสุด โดยหลกัสูตรน้ีเป็นสหวิทยาการท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั                  
ถึงแมใ้นปัจจุบนั ณ ปี พ.ศ. 2556  ยงัไม่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรเฉพาะทางด้านน้ี  แต่หลกัสูตรจะมีการจดั             
การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกั (Outcome-based Curriculum)  และ
แนวคิดการเรียนรู้ท่ีเน้นการเช่ือมโยงเน้ือหาหลกัสูตรกบัการลงมือปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหาจริง  และท าให้หลกัสูตร
สามารถผลิตบณัฑิตไดต้ามคุณลกัษณะท่ีระบุไวใ้นปรัชญาของหลกัสูตร    
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1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
(1)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั และสามารถ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาในเชิงกระบวนการผลิตและการสร้างนวตักรรม 
(2)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมในการศึกษาต่อเน่ือง เพื่อท าวิจยัและพฒันาดา้นวิทยาการหุ่นยนตแ์ละ

ระบบอตัโนมติัระดบัสูงต่อไป และสามารถเป็นผูป้ระกอบการทางดา้นวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัได ้
(3)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีใชค้วบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ท่ีได้

วจิยัและพฒันาข้ึนได ้และสามารถท างานเป็นทีม เพื่อน าความรู้ทางดา้นวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัไป
ประยกุตใ์ชก้บัการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย 

2.   แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- พฒันาหลกัสูตรสาขาวชิา
วศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ
อตัโนมติัใหมี้มาตรฐานตามท่ี 
สกอ. ก าหนด 

-  พฒันาหลกัสูตรโดยศึกษาและ
อา้งอิงจากหลกัสูตรในระดบั
นานาชาติ 

-  ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

-  เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
-  รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 

-  พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ 
และการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ี

-  ติดตามความเปล่ียนแปลงใน 
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ดา้นวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ
อตัโนมติั 

-  น าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง
หลกัสูตร 

-  รายงานผลการประเมิน          
ความพึงพอใจในการใชบ้ณัฑิต
ของผูป้ระกอบการ 
 

-  พฒันาหลกัสูตรโดยสนบัสนุน
ใหอ้าจารยไ์ดน้ าประสบการณ์
จากการน าความรู้ทางวศิวกรรม
หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัจาก
การใหบ้ริการวชิาการมา 
บูรณาการในการเรียนการสอน 

-  สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัท า
แผนการเรียนการสอนท่ีมี         
การบูรณาการประสบการณ์จาก
การใหบ้ริการวชิาการ 

-  สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนใหท้ างานบริการวชิาการ
แก่องคก์รภายนอก 

-  รายงานของจ านวนและหวัขอ้ท่ี
อาจารยไ์ดน้ าประสบการณ์จาก
การใหบ้ริการวชิาการมา 
บูรณาการในการเรียนการสอน 
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ปัจจุบันหลักสูตรสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ  มีเปิดสอนแห่งเดียวท่ี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซ่ึงสาขาวิชาน้ีก าลงัได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียน ครู และ
ผูป้กครอง ท่ีได้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในระดับโรงเรียน ภูมิภาค และระดับประเทศ  จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีใน                
การเปิดรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทางดา้นวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั  ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี   



9 
 

หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1   ระบบ  
ระบบการจดัการศึกษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเป็นระบบทวภิาค    

1.2   การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 

1.3   การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร  

2.1   วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
วนั – เวลาราชการปกติ 

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1   ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเนน้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ/

หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จากสถาบนัการศึกษาซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  หรือ    
ผู ้ ท่ี ส า เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .)  จากสถาบันการศึกษาซ่ึ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  ในสาขาวิชาเคร่ืองกล  ไฟฟ้า   อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ         
ท่ีเก่ียวขอ้ง   

2.2.2   ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ  การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   และ/หรือ 
การคดัเลือกโดยสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   

2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 
 นกัศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวชิาท่ีสอบคดัเลือกได ้
 อ่ืนๆ................................................................................................................................................. 
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2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จดัเตรียมเสริมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จดัการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวทิยาลยั  
  และการแบ่งเวลา 
 จดัใหมี้ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแล ตกัเตือน ใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษา  
  และใหเ้นน้ย  ้าในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาตามขา้งตน้เป็นกรณีพิเศษ 
 จดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความสัมพนัธ์ของนกัศึกษาและการดูแลนกัศึกษา ไดแ้ก่          
  วนัแรกพบระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารย ์วนัพบผูป้กครอง การติดตามการเรียนของนกัศึกษาชั้น 
  ปีท่ี 1 จากอาจารยผ์ูส้อน และจดักิจกรรมสอนเสริมถา้จ าเป็น  
 อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................. 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา จ านวนรวม 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 – 2561 
ชั้นปีท่ี 1 80 80 80 80 80 400 
ชั้นปีท่ี 2 - 80 80 80 80 320 
ชั้นปีท่ี 3 - - 80 80 80 240 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 80 80 160 
รวม 80 160 240 320 320 1,120 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 160 
 

2.6   งบประมาณตามแผน  
2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

อตัราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

ค่าเล่าเรียน (อตัราเหมาจ่าย) 
แบ่งเป็น   
ค่าบ ารุงการศึกษา       ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
ค่าลงทะเบียน             หน่วยกิตละ          2,300 บาท 

55,000 บาท 110,000 บาท 

กรณีเรียนเกนิหลกัสูตร  
ค่าบ ารุงการศึกษา       ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
ค่าลงทะเบียน             หน่วยกิตละ           2,300 บาท 
ภาคฤดูร้อน                            
ค่าบ ารุงการศึกษา       ภาคการศึกษาละ    7,500 บาท 
ค่าลงทะเบียน             หน่วยกิตละ           2,300 บาท 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 440,000 บาท/คน 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ อตัรา 
ปีงบประมาณ รวม 

2557 2558 2559 2560 2561 2557-2561 

ก. รายรับ    4,400,000 13,200,000 22,000,000 30,800,000 35,200,000 105,600,000 

1. ผลิตบณัฑิต   4,400,000 13,200,000 22,000,000 30,800,000 35,200,000 105,600,000 

- ค่าบ ารุงการศึกษา 
15,000 บาท/
ภาคการศึกษา 

1,200,000 3,600,000 6,000,000 8,400,000 9,600,000 28,800,000 

- ค่าลงทะเบียน 
40,000 บาท/
ภาคการศึกษา 

3,200,000 9,600,000 16,000,000 22,400,000 25,600,000 76,800,000 

ข. รายจ่าย (1+2+3) บาท/ปี 5,028,640 14,292,597 22,306,313 28,938,451 31,630,378 102,196,379 
1. งบด าเนินการ   3,658,640 9,532,597 12,706,313 16,198,451 17,070,378 59,166,379 
1.1 ค่าใชจ่้ายบุคลากร   563,640 2,102,597 3,385,313 5,462,351 5,790,092 17,303,993 
- เงินเดือน (ใหม่)   282,000 981,840 1,808,750 3,453,275 3,660,472 10,186,338 

- อาจารยป์ระจ า 
32,000 

บาท/เดือน 
192,000 791,040 1,606,502 3,238,893 3,433,226 9,261,661 

- พนกังานสายวิชาชีพอ่ืน 
15,000 

บาท/เดือน 
90,000 190,800 202,248 214,383 227,246 924,677 

- ค่าจา้งชัว่คราว 
15,000 

บาท/เดือน 
180,000 741,600 966,096 1,024,062 1,085,505 3,997,263 

- ค่าสวสัดิการ 22% 101,640 379,157 610,466 985,014 1,044,115 3,120,392 
1.2 ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน   3,095,000 7,430,000 9,321,000 10,736,100 11,280,286 41,862,386 
- ค่าตอบแทน บาท/ปี 10,000 20,000 20,000 290,000 560,000 900,000 
- ค่าใชส้อย บาท/ปี 300,000 660,000 726,000 798,600 878,460 3,363,060 
- ค่าวสัดุ บาท/ปี 100,000 220,000 242,000 266,200 292,820 1,121,020 
- เงินอุดหนุน บาท/ปี 1,535,000 4,000,000 5,550,000 6,320,000 6,320,000 23,725,000 
- ค่าสาธารณูปโภค บาท/ปี 630,000 1,386,000 1,524,600 1,677,060 1,844,766 7,062,426 

- ค่าเช่าพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยั 
260 บาท/ 
ตารางเมตร 

520,000 1,144,000 1,258,400 1,384,240 1,384,240 5,690,880 

2. งบลงทุน        
- ค่าครุภณัฑ ์ บาท/ปี 50,000 800,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 11,350,000 
3. จ่ายให้มหาวิทยาลยั        

- ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 30,000 บาท หรือ 30 
% ต่อคนต่อปี จากรายรับผลิตบณัฑิต 

30% 1,320,000 3,960,000 6,600,000 9,240,000 10,560,000 31,680,000 

ค. การวเิคราะห์การเงนิ        
1. รายไดสุ้ทธิต่อปี บาท/ปี -628,640 -1,092,597 -306,313 1,861,549 3,569,622   

2. รายจ่ายต่อหวันกัศึกษาต่อปี บาท/คน/ปี 62,858 89,329 92,943 90,433 98,845   

3. รายจ่ายเฉล่ียตลอดหลกัสูตร บาท/คน 335,562 371,549 411,396 455,515 504,366   
4. รายรับ/รายจ่าย 

- 0.875 0.924 0.986 1.064 1.113   
(Self Financing Ratio : SFR) 
5. อตัราส่วนการออม (รายรับสุทธิ/รายรับ) - -0.125 -0.076 -0.014 0.064 0.113   

หมายเหตุ  :  ทั้งน้ีอตัราค่าเล่าเรียนใหข้ึ้นอยูก่บัประกาศของมหาวทิยาลยัในแต่ละปีการศึกษา 
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2.7   ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  
  แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั  
  แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั  
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning)  
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................................. 

2.8   การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ภาคผนวก จ.) 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1   หลกัสูตร  
3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร     137 หน่วยกติ 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      31   หน่วยกิต 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ                 100 หน่วยกิต                 

ข.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   16 หน่วยกิต  
ข.2  กลุ่มวชิาบงัคบัดา้นวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 75 หน่วยกิต  
ข.3  กลุ่มวชิาเลือก        9 หน่วยกิต 

ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
3.1.3  รายวชิา  

-  ความหมายของรหัสวชิา 
 รหสัตวัอกัษร มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

FRA หมายถึง วชิาในสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 
GEN หมายถึง วชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
LNG หมายถึง วชิาในภาควชิาภาษา 
MTH หมายถึง วชิาในภาควชิาคณิตศาสตร์ 
PHY หมายถึง วชิาในภาควชิาฟิสิกส์ 
STA หมายถึง วชิาในภาควชิาคณิตศาสตร์ 
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รหสัตวัเลข มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
เลขหลกัร้อย หมายถึง เลขชั้นปีของนกัศึกษา 
เลข 1-4 หมายถึง ชั้นปีท่ี 1 - 4  

เลขหลกัสิบ หมายถึง กลุ่มวชิา 
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาหวัขอ้พิเศษ (Special Topic)    
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวชิาการเขา้ใจ (Cognition)     
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวชิาการรับรู้ (Perception)   
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวชิาการควบคุม (Manipulation)   
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวชิาการค านวณ (Computation)   
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวชิาระบบอตัโนมติั (Automation)  
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวชิาปฏิบติัการและโครงงาน (Project)  

เลขหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัวชิา 
 

-  รายวชิา             จ านวนหน่วยกติ (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป          31  หน่วยกติ 
วชิาบังคับ           25  หน่วยกติ 
1.  กลุ่มวชิาสุขพลานามยั    

 GEN 101 พลศึกษา                   1(0-2-2)  
         (Physical Education)  

2.  กลุ่มวชิาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
 GEN 111   มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ     3(3-0-6)  
         (Man and Ethics of Living) 

3.   กลุ่มวชิาการเรียนรู้ตลอดชีวติ   
 GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา     3(3-0-6)  
         (Learning and Problem Solving Skills) 

4.   กลุ่มวชิาการคิดอยา่งมีระบบ 
 GEN 231    มหศัจรรยแ์ห่งความคิด        3(3-0-6)  
         (Miracle of Thinking) 
 หมายเหตุ  รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา และรายวิชา GEN 231  
มหศัจรรยแ์ห่งความคิด เป็นการบูรณาการเน้ือหาวชิาทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์อยูใ่นสองรายวชิาน้ี 

5.   กลุ่มวชิาคุณค่าและความงาม 
 GEN 241   ความงดงามแห่งชีวิต              3(3-0-6)  
         (Beauty of Life) 
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6.   กลุ่มวชิาเทคโนโลย ี นวตักรรมและการจดัการ 
 GEN 351   การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า          3(3-0-6)  
         (Modern Management and Leadership) 

7.   กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 LNG 101    ภาษาองักฤษทัว่ไป       3(3-0-6)  
         (General English) 
 LNG 102    ทกัษะและกลยทุธ์ภาษาองักฤษ      3(3-0-6)  
         (English Skills and Strategies) 
  LNG 103   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ      3(3-0-6)  
         (Academic English) 

 หมายเหตุ  วิชาภาษาองักฤษนักศึกษาตอ้งเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ข้ึนอยู่กบัระดบัคะแนน
ตามท่ีสายวชิาภาษาก าหนด ซ่ึงอาจเป็นวชิาภาษาในระดบัท่ีสูงข้ึนถา้นกัศึกษามีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ ์

วชิาบังคับเลือก              6 หน่วยกติ 
โดยรายวชิาตอ้งไม่อยูใ่นกลุ่มวชิาเดียวกนั 
1.   กลุ่มวชิาสุขพลานามยั 

 GEN 301    การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม     3(3-0-6)  
 (Holistic Health Development) 

2.   กลุ่มวชิาคุณธรรม  จริยธรมในการด าเนินชีวติ 
 GEN 211    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  
         (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
 GEN 311    จริยศาสตร์ในสังคมฐานวทิยาศาสตร์     3(3-0-6)  
         (Ethics in Science-based Society) 
 GEN 411    การพฒันาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะ    3(2-2-6)  
  (Personality Development and Public Speaking) 

3.   กลุ่มวชิาการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 GEN 321    ประวติัศาสตร์อารยธรรม      3(3-0-6)  
         (The History of Civilization) 
 GEN 421    สังคมศาสตร์บูรณาการ      3(3-0-6)  

 (Integrative Social Sciences) 
4.   กลุ่มวชิาการคิดอยา่งมีระบบ 

 GEN 331    มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล      3(3-0-6)  
         (Man and Reasoning) 
 
 



15 
 

5.   กลุ่มวชิาคุณค่าและความงาม 
 GEN 341    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย       3(3-0-6)  

 (Thai Indigenous Knowledge) 
 GEN 441    วฒันธรรมและการท่องเท่ียว      3(2-2-6) 
  (Culture and Excursion) 

6.   กลุ่มวชิาเทคโนโลยนีวตักรรมและการจดัการ 
 GEN 352    เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   3(3-0-6)  
  (Technology and Innovation for Sustainable Development) 
 GEN 353    จิตวทิยาการจดัการ         3(3-0-6)  
  (Managerial Psychology) 
 7.   กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 LNG 113  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั           2(2-0-4)  
   (English for Everyday Life) 
 LNG 114 ภาษาองักฤษในการท างาน 1      2(2-0-4)    
              (English for Work I) 
 LNG 115  ภาษาองักฤษในการท างาน 2      2(2-0-4)    
   (English for Work II) 
 LNG 122  การเรียนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง     3(0-6-6)    
   (English through Independent Learning) 
 LNG 211   การฟังอยา่งมีประสิทธิผล                      1(1-0-2) 
  (Effective Listening) 
 LNG 212   ทกัษะการน าเสนองาน                    1(1-0-2) 
  (Oral Presentation Skills) 
 LNG 213   การเขียนรายงานการปฏิบติัการ                   1(1-0-2) 
  (Laboratory Report Writing) 
 LNG 231   สุนทรียะแห่งการอ่าน            3(3-0-6)    
   (Reading Appreciation) 
 LNG 232  การแปลเบ้ืองตน้       3(3-0-6)    
   (Basic Translation) 
 LNG 294   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและงานอาชีพ      3(3-0-6) 
  (Thai for Communication and Careers) 
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 LNG 311  ภาษามาเลยเ์บ้ืองตน้       3(3-0-6)    
   (Basic Malay Language) 

LNG 321 ภาษาเขมรเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
 (Basic Cambodian)  
LNG 341 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
 (Basic Vietnamese)  

 ข.  หมวดวชิาเฉพาะ       100  หน่วยกติ            
 ข.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์     16  หน่วยกติ 
 MTH 101 คณิตศาสตร์ 1        3(3-0-6) 
  (Mathematics I) 
 MTH 102 คณิตศาสตร์ 2        3(3-0-6) 
  (Mathematics II) 
 MTH 201 คณิตศาสตร์ 3        3(3-0-6) 
  (Mathematics III) 
 STA 302 สถิติส าหรับวศิวกร       3(3-0-6) 
  (Statistics for Engineers) 
 PHY 103 ฟิสิกส์ทัว่ไปส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 1    3(3-0-6) 
  (General Physics for Engineering Students I) 
 PHY 191 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1      1(0-2-2) 
  (General Physics Laboratory I) 
 ข.2  กลุ่มวชิาบังคับด้านวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ  75  หน่วยกติ 
 FRA 121 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 3(3-0-6) 
  (Electronic Circuits for Robotics and Automation Engineering) 

 FRA 141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวศิวกรรมหุ่นยนต ์        
  และระบบอตัโนมติั 1       3(2-2-6) 

  (Computer Programming for Robotics and Automation Engineering I) 
 FRA 142 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวศิวกรรมหุ่นยนต ์        
  และระบบอตัโนมติั 2       3(2-2-6) 
  (Computer Programming for Robotics and Automation Engineering II) 
 FRA 161 เปิดโลกวทิยาการหุ่นยนต ์      3(2-2-6) 
  (Robotics Exploration) 
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 FRA 162 ปฏิบติัการวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 1   1(0-3-2) 
  (Robotics and Automation Engineering Lab I) 
 FRA 163 การประลองเคร่ืองจกัรกลหุ่นยนต ์ 1(0-3-2) 
  (Robotics Machine Shop) 
 FRA 221 อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทลั       3(3-0-6) 
  (Digital Electronics) 
 FRA 222 อุปกรณ์ตรวจจบัและขบัเคล่ือนในอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  (Industrial Sensors and Actuators) 
 FRA 223 เปิดโลกสัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
  (Exploration in Signals and Systems) 
 FRA 231 สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์      3(3-0-6) 
  (Statics and Dynamics) 
 FRA 232 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์1     3(3-0-6) 
  (Robot Structure Design I) 
 FRA 241 การพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 3(3-0-6) 
  (Software Development for Robotics and Automation Engineering) 
 FRA 261 ปฏิบติัการวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2   1(0-3-2) 
  (Robotics and Automation Engineering Lab II) 
 FRA 262 สตูดิโอนกัประดิษฐ์       3(0-8-6) 
  (Inventor Studio) 
 FRA 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม      2(S/U) 
  (Industrial Training) 
 FRA 311 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 3(3-0-6) 
  (Artificial Intelligence for Robotics and Automation Engineering) 
 FRA 321 การประมวลผลและวเิคราะห์ภาพ 3(3-0-6) 
  (Image Processing and Analysis)  
 FRA 331 ทฤษฎีการควบคุมเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Basic Control Theory) 
 FRA 332 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์2     3(3-0-6) 
  (Robot Structure Design II) 
 FRA 333 วทิยาการหุ่นยนตเ์บ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Introduction to Robotics)  
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FRA 341 การออกแบบระบบฝังตวั         3(3-0-6) 
 (Embeded System Design) 

 FRA 351 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วย 3(3-0-6) 
  (Computer-aided Technologies) 
 FRA 361 ปฏิบติัการวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 3   1(0-3-2) 
  (Robotics and Automation Engineering Lab III) 
 FRA 362 สตูดิโอวทิยาการหุ่นยนต ์      3(0-8-6) 
  (Robotics Studio) 
 FRA 451 การผลิตและระบบอตัโนมติั      3(3-0-6) 
  (Manufacturing and Automation) 
 FRA 452 ขั้นตอนการผลิต       3(3-0-6) 
  (Manufacturing Process) 
 FRA 461 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 1 3(0-6-12) 
  (Robotics and Automation Engineering Project I) 
 FRA 462 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2 3(0-6-12) 
  (Robotics and Automation Engineering Project II) 
   

ข.3  กลุ่มวชิาเลือก        9 หน่วยกติ 
 FRA 401  พื้นฐานธุรกิจเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
  (Technopreneurship Foundation)  
 FRA 402 การสร้างธุรกิจเทคโนโลยใีหม่ 3(3-0-6) 
  (New Technology Venture Creation) 
 FRA 403 การพฒันาความเป็นมืออาชีพ 3(3-0-6) 
  (Professional Development) 
 FRA 500 หวัขอ้พิเศษ 1 3(3-0-6) 
    (Special Topic I) 
 FRA 501  หวัขอ้พิเศษ 2 3(3-0-6) 
    (Special Topic II) 
 FRA 502  หวัขอ้พิเศษ 3 3(3-0-6) 
    (Special Topic III) 
 FRA 503  หวัขอ้พิเศษ 4 3(3-0-6) 
    (Special Topic IV) 
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FRA 504 โครงงานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมหุ่นยนต ์  
 และระบบอตัโนมติั 1 3(0-6-12) 
 (Project in Industry related to Robotics and Automation Engineering  I) 
FRA 505 โครงงานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมหุ่นยนต ์
 และระบบอตัโนมติั 2 3(0-6-12) 
 (Project in Industry related to Robotics and Automation Engineering  II) 

  
 ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี       6  หน่วยกติ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ไดอ้ยา่งน้อย 2 รายวิชา รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จากรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี โดยวิชาท่ีลงทะเบียนจะตอ้งเป็นไปตาม
เง่ือนไข ขอ้ก าหนดของแต่ละวชิา เช่น “จะตอ้งผา่นการเรียนวชิาใดมาก่อน” เป็นตน้ 
 

3.1.4  แผนการศึกษา  

ช้ันปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 
 GEN 101    พลศึกษา                    1(0-2-2)  
          (Physical Education)  
 LNG  101   ภาษาองักฤษทัว่ไป       3(3-0-6)  
          (General English) 
 MTH 101 คณิตศาสตร์ 1        3(3-0-6) 
  (Mathematics I) 
 PHY 103 ฟิสิกส์ทัว่ไปส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 1    3(3-0-6) 
  (General Physics for Engineering Students I) 
 PHY 191 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1      1(0-2-2) 
  (General Physics Laboratory I) 
 FRA 141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวศิวกรรมหุ่นยนต ์        
  และระบบอตัโนมติั 1       3(2-2-6) 
  (Computer Programming for Robotics and Automation Engineering I) 
 FRA 161 เปิดโลกวทิยาการหุ่นยนต ์      3(2-2-6) 
  (Robotics Exploration) 

รวม                17(13-8-34) 
            ช่ัวโมง /สัปดาห์ = 55 
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ช้ันปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 
 GEN 111    มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต     3(3-0-6)  
          (Man and Ethics of Living) 
 GEN 121    ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา     3(3-0-6)  
          (Learning and Problem Solving Skills) 
 MTH 102 คณิตศาสตร์ 2        3(3-0-6) 
  (Mathematics II) 
 FRA 121 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 3(3-0-6) 
  (Electronic Circuits for Robotics and Automation Engineering) 
 FRA 142 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวศิวกรรมหุ่นยนต ์        
  และระบบอตัโนมติั 2       3(2-2-6) 
  (Computer Programming for Robotics and Automation Engineering II) 
 FRA 162 ปฏิบติัการวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 1    1(0-3-2) 
  (Robotics and Automation Engineering Lab I) 
 FRA 163 การประลองเคร่ืองจกัรกลหุ่นยนต ์ 1(0-3-2) 
  (Robotics Machine Shop) 
  รวม         17(14-8-34) 

    ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 56 
 

ช้ันปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 
 LNG 102    ทกัษะและกลยทุธ์ภาษาองักฤษ      3(3-0-6)  
          (English Skills and Strategies) 
 MTH 201 คณิตศาสตร์ 3        3(3-0-6) 
  (Mathematics III) 
 FRA 221 อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทลั       3(3-0-6) 
  (Digital Electronics) 
 FRA 222 อุปกรณ์ตรวจจบัและขบัเคล่ือนในอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  (Industrial Sensors and Actuators) 
 FRA 231 สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์      3(3-0-6) 
  (Statics and Dynamics) 
 FRA 241 การพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั   3(3-0-6) 
  (Software Development for Robotics and Automation Engineering) 
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 FRA 261 ปฏิบติัการวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2    1(0-3-2) 
  (Robotics and Automation Engineering Lab II) 
   รวม        19(18-3-38) 
          ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 59 

 

ช้ันปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 
 GEN 231    มหศัจรรยแ์ห่งความคิด   3(3-0-6)  

          (Miracle of Thinking)  
 GEN 241    ความงดงามแห่งชีวติ         3(3-0-6)  
          (Beauty of Life) 
 STA 302 สถิติส าหรับวศิวกร       3(3-0-6) 
  (Statistics for Engineers) 
 FRA 223 เปิดโลกสัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
  (Exploration in Signals and Systems) 
 FRA 232 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์1     3(3-0-6) 
  (Robot Structure Design I) 
 FRA 262 สตูดิโอนกัประดิษฐ์       3(0-8-6) 
  (Inventor Studio) 

  รวม         18(15-8-36) 
          ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 59 
 

ช้ันปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1 
 GEN xxx   วชิาบงัคบัเลือกในหมวดศึกษาทัว่ไป  1     3(3-0-6)  
          (GEN Elective I) 
 LNG 103   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ       3(3-0-6)  
          (Academic English) 
 FRA 321 การประมวลผลและวเิคราะห์ภาพ 3(3-0-6) 
  (Image Processing and Analysis)  
 FRA 331 ทฤษฎีการควบคุมเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Basic Control Theory) 
 FRA 332 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์2     3(3-0-6) 
  (Robot Structure Design II) 
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 FRA 341 การออกแบบระบบฝังตวั         3(3-0-6) 
 (Embeded System Design) 

 FRA 361 ปฏิบติัการวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 3    1(0-3-2) 
  (Robotics and Automation Engineering Lab III) 
  รวม         19(18-3-38) 
          ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 59 

 

ช้ันปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 
 GEN xxx    วชิาบงัคบัเลือกในหมวดศึกษาทัว่ไป 2     3(3-0-6)  
          (GEN Elective II) 
 GEN 351    การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า     3(3-0-6)  
          (Modern Management and Leadership) 
 FRA 311 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 3(3-0-6) 
  (Artificial Intelligence for Robotics and Automation Engineering) 
 FRA 333 วทิยาการหุ่นยนตเ์บ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Introduction to Robotics)  
 FRA 351 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วย 3(3-0-6) 
  (Computer-aided Technologies) 
 FRA 362 สตูดิโอวทิยาการหุ่นยนต ์      3(0-8-6) 
  (Robotics Studio) 
  รวม         18(15-8-36) 
          ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 62 
  

 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 FRA 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม 2(S/U)  
  (Industrial Training) 

 

ช้ันปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 
 XXX xxx วชิาเลือกเสรี 1        3(3-0-6) 
  (Free Elective I) 
 FRA xxx  วชิาในกลุ่มวชิาเลือก 1  3(3-0-6) 
  (FRA Elective I) 
 FRA 451 การผลิตและระบบอตัโนมติั      3(3-0-6) 
  (Manufacturing and Automation) 
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 FRA 452 ขั้นตอนการผลิต       3(3-0-6) 
  (Manufacturing Process) 
 FRA 461 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 1 3(0-6-12) 
  (Robotics and Automation Engineering Project I) 
  รวม         15(12-6-36) 
          ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 54 

 

ช้ันปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 
 XXX xxx วชิาเลือกเสรี 2        3(3-0-6) 
  (Free Elective II ) 
 FRA xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือก 2 3(3-0-6) 
  (FRA Elective II) 
 FRA xxx วชิาในกลุ่มวชิาเลือก 3 3(3-0-6) 
  (FRA Elective III) 
 FRA 462 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2 3(0-6-12) 
  (Robotics and Automation Engineering Project II) 
  รวม         12(9-6-30) 
          ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 45 

 

3.1.5   ค าอธิบายรายวชิา  

ค าอธิบายรายวชิา  (ภาคผนวก ก.) 
 

3.2   ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
1.  ผศ.ดร. พิชิต  ฤกษนนัทน์ Ph.D. (Mechanical Engineering), University of 

Tasmania, Australia (2534) 
10 10 10 10 10 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย (2524) 
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ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
2. ดร. อาบทิพย ์ ธีรวงศกิ์จ Ph.D. (Mechanical Engineering), Carnegie 

Mellon University, U.S.A. (2550) 

10 10 10 10 10 
M.S. (Mechanical Engineering), Carnegie 
Mellon University, U.S.A. (2547) 
B.S. Honors (Mechanical Engineering), 
Carnegie Mellon University, U.S.A. (2545) 

3. ดร. วรพจน์  องักสิทธ์ิ  Ph.D. (Industrial Engineering), University of 
Missouri-Columbia, U.S.A. (2547) 

10 10 10 10 10 
M.S. (Industrial Engineering), University of 
Missouri-Columbia, U.S.A. (2542) 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย (2536) 

4.  ดร. เอกชยั  เป็งวงั Ph.D. (Mechanical Engineering), University of 
Illinois, U.S.A. (2554) 

10 10 10 10 10 
M.S. (Mechanical Engineering), University of 
Illinois, U.S.A. (2550) 
B.S. (Mechanical Engineering), University of 
Wisconsin, U.S.A. (2548) 

5. ดร. ปิติวฒุญ ์ ธีรกิตติกุล Ph.D. (Electronics Engineering), University of 
York, U.K. (2556) 

10 10 10 10 10 
M.S. by Research (Electronic Engineering), 
University of York, U.K. (2552) 
วศ.บ. (วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม), สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย (2546) 

 
 
 
 
 



25 
 

3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. รศ.ดร. ชิต   เหล่าวฒันา Cert. Management of Technology 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
U.S.A. (2538) 

6 6 6 6 6 

Ph.D. (Mechanical Engineering), Carnegie 
Mellon University, U.S.A. (2537)  
M.Eng. (Mechanical Engineering), Carnegie 
Mellon University, U.S.A. (2533) 
Cert. Precision Mechanics and Robotics, 
Kyoto University, Japan (2531)  
วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) (เกียรตินิยม), 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2527) 

2.  รศ.ดร. สยาม   เจริญเสียง Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt 
University, U.S.A. (2542) 

10 10 10 10 10 
M.S. (Electrical Engineering), Vanderbilt 
University, U.S.A. (2538) 
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยกุต)์, สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 
ประเทศไทย (2534) 

3. ดร. ปราการเกียรติ ยงัคง ปร.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ, ประเทศไทย (2551) 

10 10 10 10 10 M.S. (Electrical Engineering), University of 
California, Los Angeles, U.S.A. (2547) 
B.S. (Electrical Engineering), Rensselaer 
Polytechnic Institute, U.S.A. (2544) 
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ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2556 2557 2558 2559 2560 
4. ดร. สุริยา   นฏัสุภคัพงศ ์ Ph.D. (Computer Science), Case Western 

Reserve University, U.S.A. (2553) 

10 10 10 10 10 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), สถาบนั
เทคโนโลยแีห่งเอเชีย, ประเทศไทย (2544) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) (เกียรตินิยมอนัดบั 1), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย (2542) 

 
3.2.3  อาจารย์พเิศษ 

สถาบนัฯ มีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ  มาร่วมสอนทั้ง
รายวิชาหรือบางหัวขอ้ โดยอาจารยพ์ิเศษนั้นต้องเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง หรือมี                
วฒิุการศึกษาอยา่งต ่าปริญญาโท 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 

จากความตอ้งการท่ีบณัฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การท างาน นกัศึกษาจะตอ้งผา่นการฝึกงาน
ในสถานท่ีฝึกงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั โดยมีคณาจารยท์  าการตรวจการฝึกงาน 

4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี  
(1)   ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็นใน

การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน  
(2)  บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาทางอุตสาหกรรมโดยใชค้วามรู้ดา้นวศิวกรรมหุ่นยนต์

และระบบอตัโนมติัเป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม  
(3)   มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  
(4)   มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้ 
(5)   มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้ 
(6)   มีการน าเสนอผลงานและรายงานต่อสถาบนัฯ 

4.2   ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของปีการศึกษาท่ี 3  

4.3   การจัดเวลาและตารางสอน  
5 วนัต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 240 ชัว่โมง 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

นกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ยจะตอ้งท าโครงงานเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยขอ้ก าหนดในการท างานวจิยัตอ้งเป็นหวัขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัในการวเิคราะห์  ออกแบบ  และ
พฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีรายงานท่ีต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

5.1   ค าอธิบายโดยย่อ  
หัวขอ้โครงงานจะเป็นหัวขอ้ท่ีนักศึกษาสนใจ  สามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมได้  สามารถแก้ไขปัญหา 

สามารถคิดวิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาได้  โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท างานวิจัยได ้                  
มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและไดรั้บค าปรึกษาจากคณาจารยข์องสถาบนั 

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถปรับตัวท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้  มีความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาเขียนและ            

ภาษาพูด  มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ  มีการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีในการท าโครงงาน  และโครงงานสามารถ
เป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้

5.3   ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี  1 และ 2 ของปีการศึกษาท่ี  4  

5.4   จ านวนหน่วยกติ 
6  หน่วยกิต  

5.5   การเตรียมการ  
 แนะน าการสืบคน้ขอ้มูลวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ความอิสระในการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ติดตามความกา้วหน้า

ของการท าวิจยัอย่างสม ่าเสมอ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการสอบโครงงานร่วมประเมินความกา้วหน้า
พร้อมใหค้ าปรึกษาท่ีเอ้ือต่อการท าโครงงาน 

5.6   กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  และประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน            

โดยโครงงานดงักล่าวตอ้งสามารถท างานไดใ้นเบ้ืองตน้  และผา่นการน าเสนอโครงงานและการสอบวดัผลโดย
คณะกรรมการสอบโครงการ 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหนา้ท่ีเป็น

พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

 

ส่งเสริมและสอดแทรกใหน้กัศึกษามีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้
เทคโนโลยีในการพฒันาสังคมท่ีถูกต้อง นอกจากน้ีอาจมี
การจดัค่ายพฒันาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์
หรือเผยแพร่ความรู้ท่ีไดศึ้กษามา 

(2) มีความ รู้พื้ นฐานในศาสตร์ท่ี เก่ี ยวข้องกับ
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั้ ง
ภ าคทฤษ ฎีและภาคป ฏิบั ติอยู่ ใน เกณฑ์ ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวชิาชีพ และศึกษาต่อในระดบัสูง 

รายวิชาบงัคบัของหลกัสูตรตอ้งปูพื้นฐานของศาสตร์และ
ส ร้างความ เช่ื อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและป ฏิบั ติ                   
มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณี ศึกษาให้
นกัศึกษาเขา้ใจการประยกุตอ์งคค์วามรู้กบัปัญหาจริง  

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่ รู้ และมีความสามารถ
พฒันาความรู้ เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางานและ
พฒันาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
บงัคบั และปรับตามวิวฒันาการของศาสตร์ มีโจทยปั์ญหาท่ี
ทา้ทายใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในการพฒันาศกัยภาพ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน           
ให้นัก ศึกษ าได้ ฝึก คิด  ฝึกป ฏิบัติ  ฝึกแก้ ปัญหา แทน                 
การท่องจ า 

(5) สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการบริหาร
จดัการโครงการวจิยัเชิงสหวทิยาการ 

 

โจทยปั์ญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ มีทั้งงานเด่ียว
และแบบท างานเป็นกลุ่ม  เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาไดฝึ้กฝน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและการบริหารจดัการโครงการ  

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้น าเสนอในชั้นเรียน 
และเผยแพร่ความรู้ท่ีไดร้ะหวา่งนกัศึกษาดว้ยกนั หรือใหก้บั
ผูส้นใจภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้ภ าษ าไทยและ
ภาษ าต่ างป ระ เทศในการ ส่ื อส ารและใช้
เทคโนโลยไีดดี้ 

 

มีระบบเพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมู่นกัศึกษา
หรือบุคคลภายนอกท่ีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ท่ี
ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปล่ียน
ความรู้ 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1   คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1    ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  รวมทั้งอาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณธรรม  จริยธรรมอยา่งนอ้ย  5  ขอ้  คือ 

(1)   เข้าใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย  ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม 
เสียสละ  และซ่ือสัตยสุ์จริต 

(2)   มีวินัย  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ขององคก์รและสังคม 

(3)   มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นหมู่คณะ  สามารถแก้ไขข้อขดัแยง้
ตามล าดบัความส าคญั  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

(4)   สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ต่อบุคคล  องค์กร  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(5)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ  
รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพ 

2.1.2     กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)   ส่งเสริมและสอดแทรกให้นกัศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เคารพในสิทธิทางปัญญาและ

ขอ้มูลส่วนบุคคล  การใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาสังคมท่ีถูกตอ้ง 
(2)   ส่งเสริมและสอดแทรกใหน้กัศึกษามีการแต่งกายตามกาละเทศะ 
(3)   นกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบ  โดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็น

ผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(4)   มอบหมายงานให้นกัศึกษาคิดวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง  และส่งงานตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 
(5)   การสอนให้มีการปฏิบติั  มีรายงาน  โครงการวิจยั  และใหน้กัศึกษาสามารถถ่ายทอดผลงาน

สู่สาธารณะ 
(6)   ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในทุกดา้น 
(7)   ในการสอนอาจารยผ์ูส้อนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม   
(8)   มีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์                          

แก่ส่วนรวม  มีความเสียสละ 
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2.1.3     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)   ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา

ท่ีมอบหมายและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
(2)   ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(3)   ประเมินจากความซ่ือสัตยแ์ละจรรยาบรรณในการสอบ 
(4)   ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2   ความรู้ 

2.2.1     ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรมและความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ี

นกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม  ดงันั้นมาตรฐานความถูกตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
(1)   มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญของศาสตร์ท่ี ศึกษา   เพื่ อ                    

การประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี และวศิวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2)   มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั  ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติัในเน้ือหาของ

สาขาวชิาเฉพาะ 
(3)   สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

การแพทย ์การศึกษา ความบนัเทิง เป็นตน้ 
(4)   สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ี

เหมาะสม  
 (5)   สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตนในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

2.2.2     กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)   ใช้ในการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎีและประยุกต์

ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง  โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง  
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวชิา  ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้นๆ 

(2)   ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการ 

(3)   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพึ่ งตนเองได้  มีอิสระในการแสวงหาความรู้  โดยไม่ยึดติดกับ          
การรับขอ้มูลจากผูส้อนแต่เพียงอยา่งเดียว  แต่กระตุน้ให้นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และ
ตดัสินใจดว้ยตนเอง  โดยการน าเสนอผลงาน  การตอบขอ้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

2.2.3     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)   ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบยอ่ย  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(2)   ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
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(3)   ประเมินจากโครงการการศึกษาวจิยั / วทิยานิพนธ์ 
(4)   ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3   ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโ้ดยพึ่งตนเองไดเ้ม่ือส าเร็จการศึกษา
แล้ว  ดงันั้นนักศึกษาจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ความรู้  ในขณะท่ีสอนนกัศึกษา  อาจารยต์อ้งเนน้ให้นกัศึกษาคิดหาเหตุผล  เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา  
วิธีการแกปั้ญหา  รวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง  นักศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทกัษะ
ทางปัญญา  ดงัน้ี 

(1)   มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
(2)   สามารถรวบรวม  ศึกษา  วเิคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
(3)   สามารถคิด  วิเคราะห์  และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ  รวมถึงการใช้ขอ้มูลประกอบ            

การตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4)   มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 
(5)   สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ     
2.3.2     กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1)   การสอนท่ีสอดแทรกกรณีศึกษาทางดา้นสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2)   การสอนท่ีเน้นให้นกัศึกษาได้ฝึกทกัษะการคิดและแกไ้ขปัญหา  โดยการอภิปรายกลุ่มและ          

มีโอกาสปฏิบติัจริง 
(3)   การสอนใหน้กัศึกษาไดคิ้ดอยา่งมีวจิารณาญาณและวเิคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

2.3.3     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ  

การทดสอบ  โดยใชแ้บบทดสอบหรือการตอบค าถาม 
(2)   ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม 
(3)   ประเมินจากการจดัท าโครงการ 

2.4   กลยุทธ์การสอนและทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1      ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน  คนท่ีมา
จากสถาบนัอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา  หรือคนท่ีจะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  ความสามารถท่ีจะปรับตวั
ให้เขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง  ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติั           
ต่าง ๆ ต่อไปน้ีใหน้กัศึกษาระหวา่งท่ีสอน  เช่น 
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(1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในวิชาท่ีศึกษามาส่ือสารต่อ
สังคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าหรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 

(3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบการกระท าของตนเองตลอดจนงานในกลุ่ม 
(4)  รู้จกับทบาท  หน้าท่ี  และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย  ทั้งงานบุคคล

และงานกลุ่ม  สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ   

(5) มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
2.4.2    กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 

รับผดิชอบ 
 กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใช ้          
การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม  การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น  หรือตอ้งคน้ควา้
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน  หรือผูมี้ประสบการณ์  โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  ดงัน้ี 

(1)   สอนใหส้ามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2)   สอนใหมี้ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3)   สอนให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบติังานได้เป็น

อยา่งดี 
(4)   สอนใหมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและบุคคลทัว่ไป 
(5)   สอนใหมี้ภาวะผูน้ า 

2.4.3     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  

และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มูล 
(1)   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน            

ชั้นเรียน 
(2)   สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  และความครบถ้วน  ชดัเจน  

ตรงประเด็นของขอ้มูล 
(3)   การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
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2.5   ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)    มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละ
ระบบอตัโนมติั  ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2)   มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(3)   สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

(4)    มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลทั้ งทางการพูด  การเขียน  และการส่ือความหมายโดยใช้
สัญลกัษณ์ 

(5)    สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบวชิาชีพในสาขาวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ
อตัโนมติัได ้

2.5.2    กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และ  
 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)   จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง  และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 

(2)   แนะน าการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการคน้ควา้ในหลากหลายสถานการณ์ใน
รายวชิาต่าง ๆ 

2.5.3    กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใช้ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)   ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี  การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2)   ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากดั  เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  
การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ  

(3)   ประเมินในระหว่างการสอน  โดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหาเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา  และให้น าเสนอแนวคิดของ              
การแกปั้ญหา 
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3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

3.1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
 ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

 
รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้าน 
การเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

GEN 101 Physical Education                            

GEN 111 Man and Ethics of 
Living 

                          

GEN 121 Learning and Problem 
Solving Skills 

                          

GEN 211 The Philosophy of 
Sufficiency Economy 

                          

GEN 231 Miracle of Thinking                           

GEN 241 Beauty of Life                           

GEN 301 Holistic Health 
Development 
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ 

ทางปัญญา 
4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
GEN 311 Ethics in Science-based 
Society 

                          

GEN 321 The History of 
Civilization 

                          

GEN 331 Man and Reasoning                           

GEN 341 Thai Indigenous 
 Knowledge 

                          

GEN 351 Modern Management  
and Leadership 

                          

GEN 352 Technology and 
Innovation for Sustainable 
Development 

                          

GEN 353 Managerial Psychology                           

GEN 411 Personality 
Development and Public Speaking 
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

GEN 421 Integrative Social 
Sciences 

                          

GEN 441 Culture and Excursion                           

LNG 101 General English                           

LNG 102 English Skills and 
Strategies 

                          

LNG 103 Academic English                           

LNG 113 English for Everyday 
Life  

                          

LNG 114 English for Work I                           

LNG 115 English for Work II                           

LNG 122 English through 
Independent Learning  
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ 

ทางปัญญา 
4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 
5. ด้านทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
LNG 211 Effective Listening       

 

 
 

 

 

                    

LNG 212  Oral Presentation Skills                                         

LNG 213  Laboratory Report 
Writing 

                          

LNG 231 Reading Appreciation                           

LNG 232 Basic Translation                           

LNG 294  Thai for Communication  
and  Careers  

                          

LNG 311 Basic Malay Language                           

LNG 321 Basic Cambodian                           

LNG 341 Basic Vietnamese                           
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การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  ความซ่ือสัตย ์
1.2  การรับรู้และการใหคุ้ณค่า 
1.3  ศิลปะ ประเพณีและวฒันธรรม 
1.4  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. ดา้นความรู้ 
2.1  ความรอบรู้ในศาสตร์/เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2  การใชค้วามรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
2.3  การน าความรู้มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์/งานท่ีรับผดิชอบ 

 2.4  การแกไ้ขปัญหาโดยใชค้วามรู้และเหตุผล 
3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1  การวเิคราะห์ การวพิากษ์ 
3.2  การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3.3  การคิดเชิงมโนทศัน์ 
 
 
 
 

 

4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
4.2 การเคารพผูอ่ื้น 
4.3  ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง 
4.4  การรู้จกัตนเอง การปรับตวั และการจดัการอารมณ์ 
4.5 การท างานเป็นทีม 
4.6  ความเป็นผูน้ า 
4.7  การบริหารจดัการ 
4.8  สุขภาพและอนามยัท่ีดี 

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร 
5.2  การรู้เท่าทนัส่ือและขอ้มูลข่าวสาร 
5.3  การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
5.4  การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

6 ดา้นการเรียนรู้ 
6.1  การเรียนรู้ผา่นชีวติประจ าวนั 
6.2  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
6.3  การเรียนรู้และทนัการเปล่ียนแปลงของโลก
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3.2   แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะ 

 

รายวชิา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทางปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ 
การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

MTH 101  Mathematics I                          

MTH 102  Mathematics II                          

MTH 201  Mathematics III                          

STA 302  Statistics for Engineers                          

PHY 103  General Physics for 
Engineering Students I 

                         

PHY 191  General Physics 
Laboratory I 
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รายวชิา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทางปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ 
การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FRA 121  Electronic Circuits for 
Robotics and Automation 
Engineering 

                        
 

 

FRA 141  Computer Programming 
for Robotics and Automation 
Engineering I 

                         

FRA 142  Computer Programming 
for Robotics and Automation 
Engineering II 

                         

FRA 161  Robotics Exploration                          

FRA 162  Robotics and 
Automation Engineering Lab I 

                         

FRA 163  Robotics Machine Shop                        
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รายวชิา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทางปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ 
การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FRA 221  Digital Electronics                          

FRA 222  Industrial Sensors and 
Actuators 

                         

FRA 223  Exploration in Signals 
and Systems 

                         

FRA 231  Statics and Dynamics                          

FRA 232  Robot Structure Design I                          

FRA 241  Software Development 
for Robotics and Automation 
Engineering  

                         

FRA 261  Robotics and 
Automation Engineering Lab II 

                         

FRA 262  Inventor Studio                          
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รายวชิา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทางปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ 
การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FRA 300  Industrial Training                          

FRA 311  Artificial Intelligence for 
Robotics and Automation 
Engineering 

                         

FRA 321  Image Processing and 
Analysis 

                         

FRA 331  Basic Control Theory                          

FRA 332  Robot Structure  
Design II 

                         

FRA 333  Introduction to Robotics                          

FRA 341  Embeded System Design                          

FRA 351  Computer-aided 
Technologies 
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รายวชิา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทางปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ 
การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FRA 361  Robotics and 
Automation Engineering Lab III 

                         

FRA 362  Robotics Studio                          

FRA 401  Technopreneurship 
Foundation 

                         

FRA 402  New Technology 
Venture Creation 

                         

FRA 403  Professional 
Development 

                         

FRA 451  Manufacturing and 
Automation 

                         

FRA 452  Manufacturing Process                          

FRA 461  Robotics and 
Automation Engineering Project I 
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รายวชิา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทางปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ 
การวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FRA 462  Robotics and 
Automation Engineering Project II 

                         

FRA 500  Special Topic I                          

FRA 501  Special Topic II                          

FRA 502  Special Topic III                          

FRA 503  Special Topic IV                          

FRA 504  Project in Industry 
related to Robotics and Automation 
Engineering I 

                         

FRA 505  Project in Industry 
related to Robotics and Automation 
Engineering II 
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1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1)   เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย  ตระหนัก

ใน คุณค่ าของระบบ คุณธรรม   จ ริยธรรม 
เสียสละ  และซ่ือสัตยสุ์จริต 

(2)  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องคก์รและสังคม 

(3)   มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างาน
เป็นหมู่คณะ  สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบั
ความส าคญั  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น  รวมทั้ งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาก
การใช้ความรู้ต่อบุคคล  องค์กร  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(5)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู ้ประกอบวิชาชีพ  
รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพ 

2.  ด้านความรู้  
(1)  มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและ

ทฤษฎี ท่ีส าคัญของศาสตร์ท่ี ศึกษา  เพื่ อ            
การประยุกต์ใช้กบังานทางดา้นวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ี และวศิวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ี
ส าคญั  ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติัในเน้ือหา
ของสาขาวชิาเฉพาะ 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ี
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เช่น  การแพทย์ การศึกษา ความบัน เทิ ง  
เป็นตน้ 

(4)   สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา  ด้วย
วิธีการท่ีเหมาะสม  รวมถึงการประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  

 (5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได ้

 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา  
(1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และสรุป

ประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
(3)  สามารถคิด  วิเคราะห์  และแก้ไขปัญหาได้

อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ   ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุน่ในการปรับใช้
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชี วิต   และทัน ต่อก าร เป ล่ี ยนแปลงท าง              
องคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ     
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4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ  
(1)   สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย  และ

ส าม ารถสนทน าทั้ งภ าษ าไท ยและ /ห รือ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิท ธิภาพ  
สามารถใช้ความรู้ในวิชาท่ีศึกษามาส่ือสารต่อ
สังคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2)   สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ าหรือในบทบาทของ 
ผูร่้วมทีมท างาน 

(3)   สามารถวางแผนและรับผิดชอบการกระท าของ
ตนเองตลอดจนงานในกลุ่ม 

(4)   รู้จกับทบาท  หน้าท่ี  และมีความรับผิดชอบใน
การท างานตามท่ีมอบหมาย  ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู ้ อ่ืนทั้ งในฐานะผู ้น าและผู ้ต ามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัความรับผดิชอบ   

(5)   มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภยั
ในการท างาน 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(1)   มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั

ต่อการท างานท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติส าหรับการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2)    มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่ อ ก ารแก้ ปั ญ ห า ท่ี เก่ี ย วข้อ ง ได้ อ ย่ า ง            
สร้างสรรค ์

(3)   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(4)   มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพูด  
การเขียน  และการส่ือความหมายโดยใช้
สัญลกัษณ์ 

(5 ) ส าม ารถใช้ เทคโนโลยีส ารสน เทศ เพื่ อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมติัได ้
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หมวดที ่5 
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
(ภาคผนวก จ.) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนั

คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกันทั้งสถาบนั  และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

มีการประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชาโดยนักศึกษา และมีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการ

การเรียนการสอน  และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  โดยอาจใช ้
การประเมินจากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1)   ภาวะการได้งานท าของบณัฑิต  ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา  ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตใน 
การประกอบการงานอาชีพ 

(2)   การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์  หรือการส่งแบบสอบถาม  เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
ในคาบระยะเวลา เช่น  ปีท่ี 1  ปีท่ี 5  เป็นตน้ 

(3)   การประเมินต าแหน่ง  และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4)   การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถาม  หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดบั

ความพึงพอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะส าเร็จ
การศึกษาและเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 
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(5)   การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวชิาท่ีเรียน  
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(6)   ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลกัสูตร  หรือเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อความพร้อม
ของนกัศึกษาในการเรียนและคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้  และการพฒันา
องคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

(7)   ผลงานของบณัฑิตท่ีวดัเป็นรูปธรรมได้  เช่น  จ  านวนสิทธิบตัร จ านวนรางวลัทางสังคมและ
วิชาชีพ จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  จ  านวนกิจกรรมอาสาสมคัรใน
องคก์รท่ีท าประโยชน์ต่อสังคม เป็นตน้ 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี         
(ภาคผนวก จ.) 
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หมวดที ่6 
การพฒันาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1)   มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กบัอาจารยใ์หม่  ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของสถาบนั 
ตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 

(2)   ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ              
การวจิยัอยา่งต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวิจยัในสาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัเป็นอนัดบั
แรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ                
การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1   การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  
(1)   ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ

และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
(2)   การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

2.2   การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1)   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
(2)   มีการกระตุน้อาจารยใ์ห้ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ

อตัโนมติั 
(3)   ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ เป็นรอง 
(4)   สนับสนุนอาจารย์ให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก  เพื่อให้น าความรู้ทางด้าน

วศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัไปใชใ้นการปฏิบติัจริง  รวมทั้งไดน้ าประสบการณ์มาช่วย
ในการเรียนการสอน 
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หมวดที ่7  
การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
เพื่ อให้การบริหารหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยสอดคล้องกบัปรัชญาและ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1. จดัหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
หลกัสูตรปริญญาตรีของ สกอ. 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี           
การพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5 ปี 

3. จดัการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฎิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ท่ีมี
ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู ้เรียนเป็น
แกน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ รู้จักคิด 
วเิคราะห์ และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

4. จดัให้มีผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ และ/หรือ
ผูช่้วยสอน เพื่อกระตุน้ให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ตลอดเวลา 

5. ก าหนดให้อาจารยท่ี์สอนมีคุณวุฒิไม่ต ่า
กว่าป ริญญาโท หรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ ากว่าผู ้ช่วยศาสตร์จารย ์
ห รือ เป็ นผู ้มี ป ระสบการณ์ มี ความ
เช่ี ยวชาญ เฉพาะด้านและมีจ านวน
คณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่า เกณฑ์
มาตรฐาน 

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู ้สอนเป็นผู ้น า
ใ น ท า ง วิ ช า ก า ร  แ ล ะ /ห รื อ  เป็ น
ผูเ้ช่ียวชาญทางวิทยาการหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมติั 

7. ส่งเสริมให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไปดู
งานในหลกัสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งในและต่างประเทศ 
 

1. ประเมินหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของ สกอ.  

2. จ า น ว น วิ ช า ท่ี มี ก า ร จั ด                  
การเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ศู น ย์ ก ล า ง  ห รื อ มี ผู ้ เ รี ย น             
เป็นแกน 

3. จ านวนรายช่ือ อาจารย ์พร้อม
ประวติั ประสบการณ์ ผลงาน
ทางวิชาการและการพัฒนา
ฝึกอบรม 

4. จ านวนบุคลากรผู ้สนับสนุน
การเรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรม
ในการสนบัสนุนการเรียนรู้ 

5. ผล ก ารป ระ เมิ น ก าร เรี ย น             
ก ารสอนของอาจารย์แล ะ            
การสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู ้สนับส นุนการเรียน รู้โดย
นกัศึกษา 

6. ผลการประเมินหลักสูตร โดย
คณะกรรมการวิชาการของ
สถาบนัฯ 

7. ก ารป ระ เมิ น ผล โด ย คณ ะ 
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
ทุก ๆ 5 ปี 

8. การประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู ้ส าเร็จการศึกษา และผู ้ใช้
บณัฑิตทุกปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 8. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย

คณะกรรมการวิชาการของสถาบันฯ 
ทุกปี และคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

9. จดัท าฐานขอ้มูลของนักศึกษา อาจารย ์
อุปกรณ์  เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ทั้ งใน
และต่ างประ เทศ  และผลงานทาง
วิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลกัสูตร 

10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 

 

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

2.1   การบริหารงบประมาณ 
มีการประมาณการรายจ่ายนกัศึกษาหน่ึงคนต่อปี  และมีการค านวณรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนของ

นกัศึกษาใหเ้พียงพอต่อการด าเนินการ 
2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

2.2.1  อุปกรณ์การสอน 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน  30  เคร่ือง 
 - เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ จ านวน 3 เคร่ือง 
 - เคร่ืองสแกนเนอร์  จ านวน 2 เคร่ือง 
 - กลอ้งถ่ายรูปแบบดิจิทลั จ านวน 2 เคร่ือง 
 - กลอ้งถ่ายวดิีโอแบบดิจิทลั จ านวน 2 เคร่ือง 
 - เคร่ืองฉายภาพแบบแอลซีดี  จ านวน 4 เคร่ือง 
 - อุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ชุด 

 - ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการศึกษา  จ านวน 1 เคร่ือง 
 - เคร่ืองฉายภาพวตัถุทึบแสง จ านวน 1 เคร่ือง 
 - ระบบเคร่ืองเสียง  จ านวน 2 เคร่ือง 
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2.2.2  ห้องสมุด 
นกัศึกษาสามารถใช้บริการของส านกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  ซ่ึงมี

หนังสือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า  124,404  รายการ  และมีวารสารวิชาการต่างๆ  มากกว่า  
2,500  รายการ  นอกจากน้ียงัมีบริการดา้นบรรณสารสนเทศและบริการยืมหนงัสือจากห้องสมุดของสถาบนั
อ่ืน ๆ อีก 

2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ส าหรับการเรียนการสอนในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ

อัตโนมัติ ทางสถาบันฯมีเจ้าหน้าท่ีประสานงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน โดย 
การจดัซ้ือหนงัสือ ต าราท่ีทนัสมยั เพื่อเขา้ส านกัหอสมุด อีกทั้งจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการเรียนการสอน  
งานวจิยัและพฒันา เพื่อให้เพียงพอกบัความตอ้งการของอาจารยแ์ละนกัศึกษาในหลกัสูตร  โดยมีวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 

(1)   เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้อาจารยแ์ละนักศึกษาไดใ้ช้ประโยชน์จากวสัดุ  อุปกรณ์ในการท า
วจิยัอยา่งเตม็ท่ี 

(2)   เพื่อพฒันาห้องปฏิบติัการวิจยัให้มีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน  โดยการจดัหาวสัดุ  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้
อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดใ้ชอ้ยา่งพอเพียง 

นอกจากน้ียงัมีเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
อ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารย ์

2.4   การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร สถาบนัฯมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยมี

รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้ มีห้ องเรียน  ท รัพยากร        
การเรียนการสอน และช่องทาง         
การเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อม ทนัสมยั 
เพื่อสนับสนุนทั้ งการศึกษาใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนท่ีมีความพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิท ธิภาพ  ทั้ งในการสอน 
การบันทึกวิดีทัศน์ เพื่อสร้างส่ือส าหรับ 
การทบทวนการเรียน 

2. จัด ให้ มี เค รื อ ข่ า ย อิ น เต อ ร์ เน็ ต แ ล ะ
ห้องปฏิบติัการ ท่ีมีทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และพื้น ท่ี ท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยจ านวนท่ี
เพียงพอและมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม 

3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ งหนังสือ 
ต ารา เพื่อการเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 

ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
นัก ศึกษาต่อการให้บ ริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการวิจัย   และมี 
ก ารน าผ ลส ารวจ ท่ี ได้ ม า
ปรับปรุงหรือจดัหาทรัพยากร
ให้ได้ตามความตอ้งการ และ
มีการติดต่อตรวจสอบอยูอ่ยา่ง
เสมอ 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1   การรับอาจารย์ใหม่ 
(1)   อาจารยป์ระจ าตอ้งมีคุณวุฒิเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี              

วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก จ.) โดยมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
1.1  ไดรั้บปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 
1.2  เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น  หรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพนัธ์กนั 
(2)   มีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตร 
(3)   มีความรู้  มีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและมี

ประสบการณ์ท าวจิยัหรือประสบการณ์ประกอบวชิาชีพในสาขาวชิาท่ีสอน 
3.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  

คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและผูส้อน  จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับ                  
การปรับปรุงหลกัสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร  และไดบ้ณัฑิต
เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

3.3   การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
อาจารยพ์ิเศษตอ้งเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต ่า

ปริญญาโท มาร่วมสอนทั้งรายวชิาหรือบางหวัขอ้ ซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาจากอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 บุคลากรสายสนบัสนุนมีวฒิุปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ  
4.2   การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย ์
สามารถใช้ส่ือการสอนไดอ้ย่างสะดวก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การทดลอง การใช้
โปรแกรมท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการสอน เป็นตน้ 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1   การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และด้านอ่ืน แก่นักศึกษา 
สถาบนัฯ มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางดา้นวชิาการให้แก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหา

ในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการ  และอาจารยส์ามารถให้ค  าปรึกษาและแนะน าใน
การจดัท ากิจกรรมแก่นกัศึกษาได ้  



54 
 

 

5.2   การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(ภาคผนวก จ.) 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

จากแบบสอบถามความตอ้งการใช้งานบณัฑิตของหลกัสูตรสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั 
จากผูบ้ริหารของบริษทั บริษทั ทีเอมจีไอ   บริษทั การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย  บริษทั ยานนิกซ์  หสม.
ไอยราฟันส์  บริษทั SP Vision Technology   บริษทั ตน้กลา้  บริษทั STA  บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988  และ
องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยสรุปพบวา่  

- หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ตรงกบัความตอ้งการ
ของบริษทัมาก 

-  หลกัสูตรมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์มากทีสุ่ด 
-  เน้ือหาวชิาของหลกัสูตรมีความทนัสมยัเหมาะสมในการน าไปใชง้านมาก 

โดยมีรายละเอียดของขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
-   หลกัสูตร มีวิชาท่ีไม่ใช่ วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมหลายวิชา ซ่ึงมีประโยชน์มาก กรุณาอยา่ไดต้ดัทิ้งไปใน

การพฒันาหลกัสูตรรอบต่อไปและขอให้เน้นภาคปฎิบติั ท าได้จริง ให้แน่นหนา เช่นท่ีเคยเป็นจุดเด่น
ของสถาบนัเสมอมาดว้ย 

-   น่าจะให้มีการสร้างระบบการท างานท่ีมีการเช่ือมโยงกันระหว่างหุ่นยนต์อุตสาหกรรม กับระบบ              
อตัโนมติัจริงๆ 

-   ควรมีรายวิชาเชิงปฏิบัติมากๆ โดยเฉพาะทางด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโคร -
คอนโทรลเลอร์ 

-   ควรเนน้เร่ืองการฝึกงาน โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1-2 เพื่อให้นกัศึกษาคน้พบความสนใจของตนเองไดเ้ร็วข้ึน 
-   ควรมีทกัษะในการบริหารบา้ง รวมทั้งมีความรู้ในเชิงกวา้งเพื่อการบริหารโครงการ 
-   ตอ้งสามารถน าทฤษฎี มาใชใ้นการปฏิบติัใหไ้ดจ้ริงตามท่ีกล่าวมาถึงจะสัมฤทธ์ิผล 
-   หลกัสูตรท่ีเปิดสอนน้ีเหมาะกบัหน่วยงานดา้นอุตสาหกรรม  หรือองคก์รใหญ่ๆ 



55 
 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการประชุม 

เพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ  
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X 
 

X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3  และ มคอ.4  อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X 
 

X X X X 

4. จัด ท าร าย ง าน ผลก ารด า เนิ น ก ารขอ งรายวิ ช าแล ะ ราย ง าน ผ ล  
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.5  และมคอ.
6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X 
 

X X X X 
 

ปีการศึกษา 
5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน            

60  วนั  หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
X 
 

X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้             
ท่ีก าหนดใน  มคอ.3  และ มคอ.4 (ถา้มี)  อยา่งนอ้ยร้อยละ  25  ของรายวชิา
ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X 
 

X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือ          
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

  
 

X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการจัด 
การเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ  และ/หรือวิชาชีพอยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)  ได้รับการพฒันา     
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  50  ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร  เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่  
 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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หมวดที ่8 
การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ช่วงก่อนการสอนควรมีการรวบรวมแผนการสอนของทุกวิชา เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา

ในรายวิชานั้ นๆ ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา  และ 
การวิเคราะห์ผลการเรียนของนกัศึกษาในดา้นกระบวนการน าผล การประเมินไปปรับปรุงสามารถท าไดโ้ดย
รวบรวมปัญหา/ขอ้เสนอแนะใหป้ระธานหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2   การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา และ 

การสังเกตการณ์ของประธานหลกัสูตร  และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิานั้น 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก นศ.ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่  ผูใ้ช้บัณฑิต และ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร   

ตอ้งผา่นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ   และตวับ่งช้ีเพิ่มเติมขา้งตน้  รวมทั้งการผา่นการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

•    รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูลจากการประเมินจากนกัศึกษา  ผูใ้ชบ้ณัฑิต  ผูท้รงคุณวุฒิ 
•    วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้  โดยผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร 
•    เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ (ถา้มี) 
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ภาคผนวก ก.  ค าอธิบายรายวชิา 
 

GEN 101 พลศึกษา           1(0–2–2)  
Physical Education  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ถึงความจ าเป็นในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

หลักการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ตลอดจนฝึกทกัษะกีฬาสากล ซ่ึงเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไปตามความสนใจ หน่ึงชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬา
ท่ีเปิดโอกาสให้เลือก เพื่อพฒันาความเป็นผูมี้สุขภาพและบุคลิกท่ีดีมีน ้ าใจนักกีฬา รู้จกักติกามารยาท ท่ีดีใน
การเล่นกีฬาและชมกีฬา  

This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and 
prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in sports with rules and 
strategy from popular sports. Students can choose one of several sports provided, according to their own 
interest. This course will create good health, personality and sportsmanship in learners, as well as develop 
awareness of etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators. 

 

GEN 111  มนุษย์กบัหลกัจริยศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวติ      3(3–0–6)  
Man and Ethics of Living  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
รายวิชาน้ีมุ่งสอนแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน ตามแนวศาสนา ปรัชญา

และจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์
ความรู้ เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  การเคารพผู ้อ่ืน  ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง ความมีวินัยในตนเอง เคารพในหลัก
ประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็นตน้ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข  
 This course studies the concept of living and working based on principles of religion, 
philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through the use of knowledge and 
integrative learning approaches. Students will be able to gain desirable characteristics such as faithfulness, 
social responsibility, respect of others, tolerance, acceptance of differences, self-discipline, respect for 
democracy, public awareness, and harmonious co-existence.  
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GEN 121   ทกัษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา       3(3–0–6)  
Learning and Problem Solving Skills  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
วิชาน้ีเน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก  ศึกษา               

การจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้  ผ่านการท าโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ ท่ีเน้นการก าหนด
เป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จกัการตั้งโจทย ์การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะขอ้มูลกบัขอ้เท็จจริง 
การอ่าน  แก้ปัญหา การสร้างความคิด  การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง  การสร้างแบบจ าลอง                  
การตดัสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน  

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. Students will 
learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with learning processes through 
projects based on their interest. These include setting up learning targets; defining the problems; searching 
for information; distinguishing between data and fact; generating ideas, thinking creatively and laterally; 
modeling; evaluating; and presenting the project. 

 

GEN 211   ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง        3(3–0–6)  
The Philosophy of Sufficiency Economy  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย  ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจาก                

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผ่านมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย แนวคิด 
ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆ                      
ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ รวมไปถึงกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้อง และ
กรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  

This course emphasizes the application of previous Thai economic development approaches, the 
problems and impacts of the development, the rationale for applying the concept of sufficiency economy to 
Thai society, the meaning and fundamental concept of the philosophy of sufficiency economy, and the 
application of this philosophy to lifestyles at individual, community, organization, and national levels. The 
study covers relevant case studies as well as the Royal Projects.  

 

GEN 231   มหัศจรรย์แห่งความคิด        3(3–0–6)  
Miracle of Thinking  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
วิชาน้ีจะให้ความหมาย หลกัการ คุณค่า แนวคิด ท่ีมาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและ

พฒันานกัศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ ์และการคิดเชิงวิเคราะห์ การอธิบาย
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ทฤษฎีหมวก 6 ใบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงการเช่ือมโยงความคิด/การผูกเร่ือง การเขียน 
โดยมีการท าตวัอยา่งหรือกรณีเพื่อศึกษาการแกปั้ญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคม บริหารจดัการ ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ  

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of thinking to 
enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems thinking, critical thinking 
and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included.  Moreover, idea connection/story line 
and writing are explored.  Examples or case studies are used for problem solving through systematic 
thinking using the knowledge of science and technology, social science, management, and environment, etc. 

 

GEN 241   ความงดงามแห่งชีวติ         3(3–0–6)  
Beauty of Life  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทาง

วฒันธรรม เนน้ท่ีการรับรู้คุณค่า การสัมผสัความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย ์รับรู้และเรียนรู้
เก่ียวกบัคุณค่าและความงามในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด ารงชีวิตมนุษย ์เช่น ชีวิตกบัความงามในดา้นศิลปะ 
ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตวัมนุษย ์ 

 This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and 
aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with the perception, appreciation and 
expression of humans on aesthetics and value.  Students are able to experience learning that stimulates an 
understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as well as the cultural and natural 
environments. 

 

GEN 301   การพฒันาสุขภาพแบบองค์รวม       3(3–0–6)  
Holistic Health Development  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิต องค์ประกอบของสุขภาพท่ีดี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ  โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขนามยั การพฒันา
สมรรถนะทางกาย การออกก าลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ์ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
สุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการท าความเขา้ใจชีวติ การด าเนินชีวติอยา่งบุคคลท่ีมีสุขภาพดีตามนิยามของ 
WHO และขอ้มูลการตรวจสุขภาพทัว่ไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

 The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath development for 
good life quality.  The course emphasizes both physical and mental health care promotion, including 
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composition of wellness; factors affecting health; integrated health care; nutrition; immunity strengthening; 
sanitation; competent reinforcement of physical activities to empower the smart personality and the smart 
mind, and to facilitate healthy and balanced emotional development; preventing and solving problems on 
mental health; practices in concentration, meditation and self-understanding; definition of wellness by 
WHO; and information on general health check up and physical fitness tests. 

 

GEN 311   จริยศาสตร์ในสังคมฐานวทิยาศาสตร์       3(3–0–6)  
Ethics in Science-based Society  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
วิชาน้ีเป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบ้ืองตน้ของตะวนัตกและตะวนัออก ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้การประยุกตใ์ช้
ทฤษฎีเหล่าน้ีกบักรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั และจะตอ้งวเิคราะห์วจิารณ์บทบาทของนกัวทิยาศาสตร์ 
เพื่อจะได้เกิดความเขา้ใจต่อความซับซ้อนในประเด็นทางจริยธรรมซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพด้านต่างๆ 
ก าลงัประสบอยู ่โดยมุ่งเนน้การประยุกต์ใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน จุดมุ่งหมาย
ของวิชาน้ีคือ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความเขา้ใจต่อความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง                    
ซ่ึงพฒันาข้ึนจากการวพิากษว์จิารณ์ร่วมกนัจากทศันะต่างๆ ได ้ 

 This course will explore a variety of ethical and social issues in science and technology. Students 
will study basic theories of ethics from the West and the East. They will learn how to apply these theories to 
contemporary cases. They will be asked to critically evaluate the role of the scientist in society, and to 
become aware of complex ethical issues facing scientists in different professions. Case studies will be used 
extensively throughout the course, with an emphasis on critical debate. The goal of the course is to enable 
each student to develop an understanding of conflicting opinions regarding science and technology, and to 
define and refine their own ethical code of conduct based on evaluation of arguments from differing 
viewpoints. 

 

GEN 321   ประวตัิศาสตร์อารยธรรม         3(3–0–6)  
The History of Civilization  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
ศึกษาเก่ียวกบัตน้ก าเนิดและพฒันาการของมนุษยใ์น 5 ยุคไดแ้ก่ ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยุคโบราณ 

ยุคกลาง ยุคทนัสมยั และยุคปัจจุบนั โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินชีวิต พฤติกรรม การศึกษาจะเน้น
เหตุการณ์ส าคญัซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ท่ีส่งผลในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเกิดจาก
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ค่านิยมและทศันคติท่ีสัมพนัธ์กบัขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และนวตักรรม รวมถึงความสามารถในการส่ือสาร
ผา่นงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองท่ีหลากหลายจากยคุสมยัต่างๆ จนถึงปัจจุบนั  

 This subject covers the study of the origin and development of civilization during the five 
historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the present period.  The study will focus on 
significant social, economic and political events resulting from values and attitudes due to customs, beliefs 
and innovations, including the ability to communicate through art and literature based on 
several perspectives and periods. 

 

GEN 331   มนุษย์กบัการใช้เหตุผล         3(3–0–6)  
Man and Reasoning  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
รายวิชาน้ีมุ่งสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์และการใชเ้หตุผล หลกัการแสวงหาความรู้แบบอุปนยัและ

นิรนยั การใชเ้หตุผลของคนในโลกตะวนัออกและตะวนัตก  กรณีศึกษาการใชเ้หตุผลในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด ารงชีวติ  

 The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; deductive and 
inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; and, a case study of formal and 
informal reasoning of everyday life.   
 

GEN 341   ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย         3(3–0–6)  
Thai Indigenous Knowledge  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้ งทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลย ีสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หลกัการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองในทอ้งถ่ินต่างๆ สามารถช้ีให้เห็นไดว้า่การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองวา่เป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนไดต้ลอดชีวติ สร้างทกัษะวธีิในการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง  

This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a holistic 
approach, including analyses from scientific, technological, social science and anthropological perspectives. 
Students will learn how to appreciate the value of indigenous knowledge and recognize the ways in which 
such knowledge has been accumulated—lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer 
between generations.  Students will learn to become systematic, self-taught learners. 
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GEN 351   การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า      3(3–0–6)  
Modern Management and Leadership  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
แนวคิดการบริหารจดัการยุคใหม่ หน้าท่ีพื้นฐานของการจดัการประกอบดว้ย การวางแผน การจดั

องคก์ร การควบคุม การตดัสินใจ การส่ือสาร การจูงใจ ภาวะผูน้ า การจดัการทรัพยากรมนุษยก์ารจดัการระบบ
สารสนเทศ ความรับผดิชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ต่างๆ  

This course examines the modern management concept including basic functions of 
management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation, leadership, 
human resource management, management of information systems, social responsibility—and its 
application to particular circumstances.  
 

GEN 352   เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน     3(3–0–6)  
Technology and Innovation for Sustainable Development  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่อการสร้างสรรคท่ี์ย ัง่ยนืและ

ผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย ์รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เคร่ืองมือส าหรับการสังเคราะห์และพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมฐานปัญญา ตลอดจน 
จริยธรรมในการบริหารจดัการ การใช้ประโยชน์ และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากเทคโนโลยี
และนวตักรรม  

This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and innovation in the 
creation of wealth, and their impact on society and humanity. The course will explore the policies, strategies, 
and tools for synthesizing and developing technology and innovation for a wisdom-based society together 
with ethics in management. Students will study the exploitation and protection of intellectual property as a 
result of technology and innovation. 
 

GEN 353   จิตวทิยาการจัดการ         3(3–0–6)  
Managerial Psychology  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัจิตวิทยาและการจดัการพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร ซ่ึงรวมถึงปัจจยั

ทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย ์ไดแ้ก่ ทศันคติ การส่ือสาร อิทธิพลของสังคม
และแรงจูงใจ นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร ความขดัแยง้ การบริหารความ
ขดัแยง้ พฤติกรรมผูน้ าและความมีประสิทธิภาพขององคก์าร  
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 This course focuses on the fundamental concepts of psychology and management of human 
behavior in an organization, including psychological factors and their effect on human working behavior 
such as attitude, communication, social influences and motivation. Moreover, it will incorporate 
organizational behavior modification, conflict management, and leadership and organizational effectiveness. 

 

GEN 411   การพฒันาบุคลกิภาพและการพูดในทีส่าธารณะ      3(2–2–6)  
Personality Development and Public Speaking  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
วิชาน้ีมีวตัถุประสงค์จะพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการพูดในท่ีสาธารณะของผูเ้รียน โดยพฒันา

คุณลกัษณะและทกัษะท่ีส าคญัดงัน้ี กิริยาท่าทาง การแต่งกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในการส่ือสาร 
การใช้ภาษาทั้ งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล  แสดงความคิดเห็น  เจรจา และชักชวน            
โนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นได ้การน าเสนองานและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. The course 
will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, social rules, communication 
psychology, and verbal and non-verbal languages. Students are expected to gain these useful skills, 
including giving reasons, discussion, negotiation, persuasion, presentation, and application of technology for 
communication. 

 

GEN 421   สังคมศาสตร์บูรณาการ        3(3–0–6)  
Integrative Social Sciences  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
วชิาน้ีเป็นการบูรณาการเน้ือหาวิชาหลกัทางสังคมศาสตร์ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคมวฒันธรรม ดา้น

เศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและกฎหมาย และด้านส่ิงแวดล้อม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมท่ีได้รับความ
สนใจในปัจจุบนั อาทิเช่น ปัญหาดา้นความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ ปัญหาการกระจายทรัพยากร ปัญหาความไม่
มัน่คงทางการเมือง และปัญหาความเส่ือมโทรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

 This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and culture, economics, 
politics and laws, and the environment. The course also covers interesting contemporary social issues, such 
as ethnic problems, resource distribution, political instability, and environmental deterioration. 
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GEN 441   วฒันธรรมและการท่องเทีย่ว        3(2–2–6)  
Culture and Excursion  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
วิชาน้ีมีเน้ือหามุ่งให้ผู ้เรียนรู้จักวฒันธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมทั้ งภายในและ

ต่างประเทศ วิถีชีวิตท่ีหลากหลาย โดยใช้การท่องเท่ียวเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้ภาษาใน            
การส่ือสารและการบริหารจดัการเพื่อการท่องเท่ียว  

This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture exchange on 
both local and international aspects. Students will comprehend the diversities of ways of life through 
excursion-based learning, and understand the key role of language used for communication and tourism 
management. 

 

LNG 101   ภาษาองักฤษทัว่ไป         3(3–0–6)  
General English  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
รายวิชาน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น ทกัษะการคิด ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ

แบบพึ่ งตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ  การจดัการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  มีการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารเรียนรู้มาบูรณาการในรายวิชา ผา่นเน้ือหาและปริบทท่ีหลากหลาย และกิจกรรม
ท่ีเนน้การส่ือสารและการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน จุดมุ่งหมายของรายวชิา ดา้นการอ่าน และไวยากรณ์มุ่ง
ให้ผูเ้รียนสามารถอ่านและวิเคราะห์ประโยคท่ีซับซ้อนได้ สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านท่ีเหมาะสมในการท า
ความเขา้ใจเน้ือเร่ืองและการสรุปใจความส าคญั ดา้นการเขียน สามารถเขียนขอ้ความสั้ นๆ และสามารถใช้
พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านการพูด  สามารถพูดบทสนทนาสั้ นๆ  ใน
ชีวิตประจ าวนั ใช้ภาษาองักฤษในชั้นเรียน และใช้ภาษาองักฤษในการเล่าเร่ือง และอธิบายเร่ืองราวไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม ดา้นการฟัง สามารถฟังและเขา้ใจขอ้ความหรือบทสนทนาได้ โดยใช้กลยุทธ์การฟังท่ี
เหมาะสม  

 This course aims at developing thinking skills, self-access learning skills, the four language 
skills, and positive attitudes towards English. Learner-centeredness is emphasized in the teaching and 
learning approaches. The use of learning innovation and technology is integrated in learning English through 
a variety of contents and contexts to enhance communicative activities and learning opportunities both 
inside and outside the classroom. In terms of reading and grammar, the course aims to enable learners to 
read and analyze complex sentences, and be able to use appropriate reading strategies in understanding and 
extracting main ideas. In terms of writing, learners are expected to be able to write short messages, and 
effectively use a dictionary for writing. In terms of speaking, learners are expected to be able to accurately 
and appropriately participate in a short daily-life conversation, use simple classroom language, tell a story, 
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and explain a simple situation. In terms of listening, they should be able to listen to short texts or short 
conversations, and use appropriate listening strategies. 
 

LNG 102   ทกัษะและกลยุทธ์ภาษาองักฤษ       3(3–0–6)  
English Skills and Strategies  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
รายวชิาน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น ทกัษะการคิด ทกัษะและกลยทุธ์ภาษาองักฤษ 

รวมถึงการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ การจดัการเรียนการสอนเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการบูรณาการนวตักรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ในรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการท างานเป็นกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา ดา้นการอ่าน เน้นการใช้กลยุทธ์การอ่านท่ีเหมาะสมทั้งเพื่อการแสวงหาความรู้และ
ความเพลิดเพลิน การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั การสรุปความ และการบนัทึกการอ่าน ด้านการเขียน เน้น
กระบวนการเขียน การเขียนในระดบัยอ่หน้า การใช้แหล่งอา้งอิง รวมถึงพจนานุกรม และหนงัสือไวยากรณ์
ประกอบการเขียน และการแกไ้ขงานเขียนของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการพูด เน้นการน าเสนอ
ผลงาน และกลยุทธ์การส่ือสาร การพูดเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในหัวขอ้ต่างๆ ด้าน          
การฟัง เนน้กลยทุธ์การฟัง การฟังระดบัยอ่หนา้ การจบัใจความส าคญั และการฟังเพื่อขอ้มูลเฉพาะอยา่ง  

 This course aims at developing thinking skills, the four language skills, English skills, and 
strategies for language learning and autonomous learning. Teaching and learning are learner-centered. The 
use of learning innovation and technology is integrated into the course. Learners are involved in cooperative 
learning activities that require effective thinking, analytical skills, problem-solving, and information literacy 
skills. In terms of reading, the course aims to equip learners with appropriate strategies to read both for 
information and for pleasure, enable them to extract the main ideas of a passage, make a summary, and take 
notes from reading. In terms of writing, the course emphasizes process writing, paragraph writing, and an 
appropriate use of references, as well as writing tools such as a dictionary and a grammar book for effective 
self-editing. In terms of speaking, the course focuses on presentation skills and communication strategies to 
enable learners to exchange information, share ideas and express opinions. In terms of listening, the course 
aims at promoting listening strategies, listening at a paragraph level, listening for gist, and listening for 
specific information. 
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LNG 103   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ        3(3–0–6)  
Academic English  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  
รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ทกัษะการคิด ภาษาองักฤษในเชิงวิชาการ     

กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่ งตนเอง  และเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ                 
การเรียนรู้ในรายวิชาเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  การบูรณาการนวตักรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการเรียน          
การสอน  และการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ และการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย 
จุดมุ่งหมายของรายวิชา ดา้นการอ่าน มุ่งให้ผูเ้รียน สามารถอ่านบทความเชิงวชิาการและสรุปสาระส าคญัของ
เร่ืองท่ีอ่านได ้พร้อมทั้งสามารถอ่านเชิงวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ดา้นการเขียน 
สามารถเขียนความเรียงโดยใช้ขอ้มูลอา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม ดา้นการฟังและพูด ผูเ้รียนสามารถ ฟังบรรยาย 
น าเสนองาน ตอบขอ้ซกัถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงสามารถพูดภาษาองักฤษ
แบบฉบัพลนัได ้ 

This course aims at fostering the four language skills, thinking skills, academic English, 
strategies for English language learning, autonomous learning, and positive attitudes towards English and 
learning. The course is learner-centered, and learning innovation and technology are integrated into language 
learning. English is used as a learning tool to gain information and to do varieties of activities. In terms of 
reading, the course aims to enable learners to read academic texts, and to be able to summarize the main 
points, critically analyze the text, and express their opinions on the topics. In terms of writing, the course 
aims at essay writing and appropriate use of references and citation. In terms of listening and speaking, 
learners will listen to an English lecture and make a presentation. Learners will be able to ask and respond to 
questions, share ideas, and do impromptu speaking. 

 

LNG 113 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2(2-0-4) 
 English for Everyday Life 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  

ค าศพัท์และรูปแบบประโยคภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน การออกเสียงขั้นพื้นฐาน การสนทนาใน
ชีวติประจ าวนัในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านเบ้ืองตน้ 

Basic vocabulary. Grammar and pronunciation. Everyday conversation in various situations.  
Introduction to reading. 
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LNG 114    ภาษาองักฤษในการท างาน 1       2(2-0-4) 
English for Work I  
วชิาบังคับก่อน : LNG 113  
ค าศพัท์และรูปแบบประโยคภาษาองักฤษขั้นพื้นฐานส าหรับการท างาน ค าศพัท์ สัญลกัษณ์ และ

รูปแบบประโยคท่ีใช้ในส านักงานและโรงงาน ค าศัพท์และสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในโรงงาน                  
การอธิบายงาน การอธิบายการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โตต้อบสั้นๆ   

Basic vocabulary and grammar used in work. Vocabulary, symbols and sentence structures used 
in offices and factories. Vocabulary and signs for factory safety. Description of work usage for various tools.  
Short e-mail writing.  

 

LNG 115  ภาษาองักฤษในการท างาน 2                                               2(2-0-4) 
 English for Work II 
 วชิาบังคับก่อน : LNG 114  

การอ่านโฆษณาสมคัรงาน การกรอกขอ้มูลใบสมคัรงาน การเขียนประวติัส่วนตวัและจดหมาย
สมคัรงาน การอ่านคู่มืออยา่งง่าย   การอธิบายขอ้มูลสถิติ กราฟ และ รูปภาพ 

Reading job classified sections. Completing job application forms. Resume writing and a cover 
letter.  Reading easy manuals and descriptions of statistics, graphs and pictures.  

 

LNG 122 การเรียนภาษาองักฤษด้วยตนเอง                   3(0-6-6) 
 English through Independent Learning 
 วชิาบังคับก่อน : LNG 103/ LNG 107 

ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   การใชภ้าษาองักฤษผา่นประสบการณ์ 

การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ การรายงานประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษและรับความคิดเห็นจากอาจารยผ์า่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

Self-based learning theory.  Self-based learning processes. Exposure to and use of English 
through a structured experience. Reporting and reflecting on the exposure to and use of English and 
receiving teacher’s advice through the Internet.  

  

LNG 211   การฟังอย่างมีประสิทธิผล                       1(1-0-2) 
 Effective Listening  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
 รายวิชาน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเสริมการฝึกทกัษะการฟัง เพื่อสนบัสนุนการเรียนรายวิชาหลกัในสาขาวิชา
ของนกัศึกษา  การเรียนการสอนเน้นกลยุทธ์และวิธีการฟังท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดบนัทึก
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จากการฟัง ผ่านเน้ือเร่ือง หรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชาในสาขาของนักศึกษา มีการน าบทเรียนหรือ          
บทสนทนาท่ีบนัทึกจากสถานการณ์จริงในสาขาวชิาต่างๆ มาใชเ้ป็นส่ือการเรียน 

The aim of the course is to provide additional practice in English-language listening, in support 
of students’ existing core discipline. The class concentrates on listening tips and strategies, with particular 
focus on note-taking skills. Emphasis is given to topics in the students’ core discipline and the use of 
realistic recordings of conversations and lectures in their field of study. 

 

LNG 212   ทกัษะการน าเสนองาน                     1(1-0-2) 
 Oral Presentation Skills 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของการน าเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการให้ความส าคญัแก่การใชว้จันะและอวจันะภาษา การฝึกการออกเสียง การใชภ้าษาเพื่อส่ง
สัญญาณบอกนัยให้ผูฟั้งทราบเม่ือมีการเปล่ียนเร่ือง อ้างถึงหัวขอ้อ่ืน หรือส่วนอ่ืนๆ  ของการน าเสนองาน           
การใช้ส่ือประกอบอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาการน าเสนองานของตน 

The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of effective oral 
presentation. Importance of verbal and non-verbal communication will be highlighted throughout the course. 
Training on pronunciation, the use of transition signals and effective use of visual aids will also be focused. 
Self and peer assessment will also be encouraged to foster further improvement. 

 

LNG 213   การเขียนรายงานการปฏิบัติการ              1(1-0-2) 
 Laboratory Report Writing 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวชิาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้ดา้นองคป์ระกอบของการเขียนทั้งในระดบัประโยค ยอ่หนา้ 
และ เน้ือเร่ือง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบติัการตามรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชาของ
ตนเอง นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทั้งดา้นไวยากรณ์และการเรียบเรียงความคิดเพื่อน าเสนอเน้ือหาในทุกขั้นตอนของ
การฝึกเขียน นอกจากน้ีเน้ือหาการเรียนยงัครอบคลุมถึงการสรุปความและการถอดความเป็นค าพูดของตนเอง
เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัดา้นปัญหาการคดัลอกขอ้มูล 

The aim of the course is to reinforce knowledge of the basic elements of writing at the sentence, 
paragraph and essay level as well as to enable students to write a report in a format appropriate to their 
content-area courses e.g. a lab report. Grammar and organization will be combined with student practice at 
every step. In addition, the class will cover an introduction to summarizing and paraphrasing skills in order 
to reinforce students’ awareness of problems about plagiarism. 
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LNG 231  สุนทรียะแห่งการอ่าน                                                   3(3-0-6) 
 Reading Appreciation 
 วชิาบังคับก่อน : LNG 103, LNG 107 

หลกัและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเร่ืองและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์  การอ่านส่ือและงานเขียน
หลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อตัตชีวประวติั สุนทรพจน์ เร่ืองสั้ น บทกวี นวนิยาย เน้นการพฒันาความ
ซาบซ้ึงในการอ่านและทกัษะการคิดเชิงวจิารณ์   

Reading principles and techniques. Reading for comprehension and main idea. Critical reading. 
Reading various genres of texts and media such as documentaries, autobiographies, speeches, short stories, 
poems and novels. Emphasis on the development of reading appreciation and critical thinking skills.  

 

LNG 232  การแปลเบื้องต้น                 3(3-0-6) 
 Basic Translation     
 วชิาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107 

ทฤษฎีและกระบวนการแปล  วธีิการแปล  ประเด็นทางวฒันธรรมและศิลปะในการแปล  ปัญหาใน
การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  ปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ หลกัการและการฝึกแปล
แบบดั้งเดิม การแปลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สัมมนาปัญหาในการแปลและแนวทางแกไ้ข  ทิศทางการแปลใน
ปัจจุบนั 
 Translation theories and procedures. Translation methods. Cultural issues and art of translation. 
Problems in English-Thai and Thai- English translation. Principles and conventional practices of translation.  
Machine translation. Seminar on translation problems and solutions. Current trends in translation.   
 

LNG 294 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและงานอาชีพ       3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Careers 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารและภาษาเพื่อการส่ือสาร   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการฟังและการ
พฒันาทกัษะการฟัง   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการอ่านและการพฒันาทกัษะการอ่าน   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การพูดและการพฒันาทกัษะการพูด   ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการเขียนและการพฒันาทกัษะการเขียน  การ
ประยกุตใ์ชท้กัษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ 

General concepts of communication and language for communication.  Basic principles of 
listening and listening skill development.  Basic principles of reading and reading skill development.  Basic 
principles of speaking and speaking skill development.  Basic principles of writing and writing skill 
development.  Applying listening,  reading,  speaking and  writing skills for careers. 
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LNG 311 ภาษามาเลย์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
 Basic Malay Language 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเสียง   ทักษะการส่ือสารเบ้ืองต้นส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั อาทิ  การทกัทายและการแนะน าตวั  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลในครอบครัว   การบอกวนั
เวลา   การอธิบายเก่ียวกับกิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  การสั่งอาหาร  การสอบถามราคา          
การซ้ือสินคา้  การถามตอบใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี ต าแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to sound systems.  Basic communication skills for every day situations  such as  
greeting and introducing oneself.  Giving information about people in the family.  Telling time and date.  
Explaining free time activities and interests.  Ordering food.  Going shopping.  Asking and answering 
questions about places, location, and directions.  

  

LNG 321 ภาษาเขมรเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 Basic Cambodian  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเสียงและตวัอกัษร  ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน้ส าหรับสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั  อาทิ  การทักทายและการแนะน าตัว  การให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลในครอบครัว              
การบอกวนัเวลา   การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยามวา่ง หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  การสั่งอาหาร  การสอบถาม
ราคา การซ้ือสินคา้  การถามตอบใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี ต าแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to sound systems and alphabets.  Basic communication skills for every day 
situations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information about people in the family.  Telling 
time and date.  Explaining free time activities and interests.  Ordering food.  Going shopping.  Asking and 
answering questions about places, location, and directions.   

 

LNG 341 ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น       3 (3–0–6) 
 Basic Vietnamese  
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเสียงและตวัอกัษร  ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน้ส าหรับสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั อาทิ  การทักทายและการแนะน าตัว  การให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลในครอบครัว              
การบอกวนัเวลา   การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยามวา่ง หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  การสั่งอาหาร  การสอบถาม
ราคา การซ้ือสินคา้  การถามตอบใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี ต าแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to sound systems and alphabets.  Basic communication skills for every day 
situations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information about people in the family.  Telling 
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time and date.  Explaining free time activities and interests.  Ordering food.  Going shopping.  Asking and 
answering questions about places, location, and directions.  
 

MTH 101  คณติศาสตร์ 1        3(3–0–6)  
Mathematics I 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
ทบทวนฟังก์ชันและสมบัติของฟังก์ชัน จ านวน e ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันผกผนั ลิมิตของ

ฟังก์ชัน การคณนาของลิมิต ฟังก์ชันตรีต่อเน่ือง แนวคิดพื้นฐานของอนุพนัธ์ อนุพนัธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต          
กฎลูกโซ่ อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัอดิศยั อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัผกผนั การหาอนุพนัธ์โดยปริยาย อนุพนัธ์อนัดบัสูง 
รูปแบบยงัไม่ก าหนดและกฏโลปิตาล ผลต่างเชิงอนุพนัธ์ การประมาณค่าเชิงเส้น ทฤษฎีบทค่าสูงสุด-ต ่าสุด 
ทฤษฎีบทของรอล และทฤษฎีบทค่ามชัฌิม ความเวา้และอนุพนัธ์อนัดับสอบ การใช้อนุพนัธ์และลิมิตใน          
การวาดภาพเส้นโค้ง การประยุกต์ปัญหาสูงสุด -ต ่าสุด อตัราสัมพนัธ์ แนวคิดพื้นฐานของปริพนัธ์ ทฤษฎี         
หลกัมูลของแคลคูลสั สมบติัของปฏิยานุพนัธ์และปริพนัธ์จ ากดัเขต ปริพนัธ์ไม่จ  ากดัเขต การหาปริพนัธ์โดย
การแทนค่า การหาปริพนัธ์โดยการแยกส่วน การหาปริพนัธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย พื้นท่ีใตเ้ส้นโคง้และพื้นท่ี
ระหวา่งเส้น ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพนัธ์เชิงตวัเลข ฟังก์ชันหลายตวัแปร กราฟของสมการ อนุพนัธ์
ยอ่ย ผลต่างเชิงอนุพนัธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัสอง สุดขีดสัมพทัธ์ สูงสุดและต ่าสุด และจุด
อานมา้ 

Review function and their properties, number e, logarithm function, inverse function. Limit of 
function, computation of limits, continuous function. Basic concepts of derivative, derivative of algebraic 
function, the chain rule, derivatives of transcendental functions, derivatives of inverse function, implicit 
differentiation, higher order derivatives, indeterminate form and L’Hopital’s rule. Differentials, linear 
approximation, the max-min value theorem. Rolle’s theorem and mean value theorem. Concavity and 
second derivative, using derivative and limits in sketching graph, applied max-min problem, related rates. 
Basic concepts of integrals, fundamental theorem of calculus, properties of antiderivatives and definite 
integrals, indefinite integral, integration by substitution, integration by parts, integration by partial fractions. 
Area under curve and areas between curves. Improper integrals, numerical Integration. Function of several 
variables, graph of equations. Partial derivative, differentials, the chain rule. Critical points, second order 
partial derivative, relative extrema, maxima and minima, and saddle points. 
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MTH 102  คณติศาสตร์ 2         3(3–0–6)  
Mathematics II 
วชิาบังคับก่อน : MTH 101   
สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้น

และระนาบในปริภูมิสามมิติ อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ล าดบั อนุกรม การทดสอบดว้ยปริพนัธ์ การทดสอบดว้ย
การเปรียบเทียบ การทดสอบดว้ยอตัราส่วน อนุกรมสลบั การทดสอบการลู่เขา้สัมบูรณ์ การกระจายทวินาม 
อนุกรมก าลงั สูตรของเทยเ์ลอร์ ฟังก์ชนัเป็นคาบ อนุกรมฟูเรียร์ พิกดัเชิงขั้ว พื้นท่ีในพิกดัเชิงขั้ว ปริพนัธ์จ ากดั
เขตบนระนาบและบริเวณทรงตนั ปริพนัธ์สองชั้นในพิกดัฉาก ปริพนัธ์สองชั้นในรูปแบบเชิงขั้ว การแปลงของ
ตวัแปรในปริพนัธ์หลายชั้น ปริพนัธ์สามชั้นในพิกัดฉาก ปริพนัธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอกและพิกัด             
ทรงกลม  

Scalars and vectors, inner product, vectors product, scalar triple product, line and plane in                  
3-space. Mathematical induction. Sequences, series, the integral test, the comparison test, the ratio test, the 
alternating series and absolute convergence tests, binomial expansion. Power series, Taylor’s formula. 
Periodic functions, Fourier series. Polar coordinateds, areas in polar coordinates. Definite integral over plane 
and solid regions. Double integrals in rectangular coordinates, double integrals in polar form, transformation 
of variable in multiple integrals. Triple integrals in rectangular coordinates, triple integrals in cylindrical and 
spherical coordinates. 
 

MTH 201  คณติศาสตร์ 3        3(3–0–6)  
Mathematics III 
วชิาบังคับก่อน : MTH 102   
ความคิดรวบยอดพื้นฐานของ ชนิด อนัดับ และดับขั้น สมการอบัดับหน่ึง ตวัแปรแยกกันได ้

สมการเอกพนัธ์ สมการแม่นตรงและไม่แม่นตรง ตวัประกอบปริพนัธ์ สมการเชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการเบอร์
นูลย ์สมการอนัดบัสูง สมการเชิงเส้น ค าตอบของสมการเชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีและสัมประสิทธ์ิเป็น
ตวัแปร การประยุกต์สมการอนัดับหน่ึงและอนัดบัสอง การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อยเบ้ืองตน้ 
ฟังก์ชนัเวกเตอร์ เส้นโคง้ เส้นสัมผสั ความเร็วและความเร่ง เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ เกรเดียนตข์องสเกลาร์ฟิลด์ 
ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ เคิร์ลของเวกเตอร์ฟิลด์ การหาปริพนัธ์เวกเตอร์ ปริพนัธ์ตามเส้น ปริพนัธ์           
ตามผวิ ปริพนัธ์ตามปริมาตร  

Basic concepts of types, order and degree. First order equations, separation of variable, 
homogeneous equations, exact and nonexact equations, integrating factor, first order linear equations, 
Bernoulli’s equations. Higher order equations, linear equation, solution of linear equation with constant 
coefficients and with variable coefficients. Applications of first and second order equations. Laplace 
transforms, introduction to partial differential equations. Vector function, curves, tangent, velocity and 
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acceleration, curvature and torsion of a vurve, gradient of scalar field, divergence of a vector field, curl of a 
vector field. Vector integration, line integrals, surface integrals, volume integrals. 

 

PHY 103   ฟิสิกส์ทัว่ไปส าหรับนักศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 1     3(3–0–6)  
General Physics Engineering Student I  
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
วิชาน้ีส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วตัถุประสงค์เพื่อให้เขา้ใจถึงพื้นฐานทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ 

ระบบอนุภาค โมเมนตมั การหมุน การสั่น การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน กฎทางโมไดนามิกส์ และกลศาสตร์ของไหล  
The course provided for students majoring in engineering aims to raise the basic understandings 

of the fundamental physics. Vectors. Systems of particles. Momentum. Rotation. Oscillations. Wave 
motions. Thermodynamics. Fluid mechanics.  
 

PHY 191   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 1        1(0–2–2)  
General Physics Laboratory I  
วชิาบังคับก่อน : PHY 101, PHY 103 หรือเรียนพร้อมกับวชิา PHY 101, PHY 103  
การวดัอย่างละเอียด การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก คล่ืนยืนน่ิงในเส้นเชือก โมเมนต์ความ

เฉ่ือย ความร้อนจ าเพาะของของเหลว การหาอตัราเร็วของเสียงในอากาศโดยใชท้่อเรโซแนนซ์ ความตึงผวิของ
ของเหลว ความหนืดของของเหลว การเคล่ือนท่ีแบบกล้ิงบนพื้นเอียง โมดูลสัของยงั  

Accurate measurements. Simple harmonic motion. Standing wave on string. Moment of inertia. 
Specific heat of liquid. Speed of sound : resonance tube. Surface tension of liquids. Viscosity. Rolling on 
inclined plane. Young’s modulus of wire by stretching.  

 

STA 302   สถิติส าหรับวิศวกร         3(3–0–6)  
Statistics for Engineers  
วชิาบังคับก่อน: MTH 102  
ทฤษฎีความน่าจะเป็น สัจพจน์ของความน่าจะเป็นในแซมเป้ิลสเปซท่ีไม่ต่อเน่ือง การนับจุด

ตวัอยา่ง เหตุการณ์อิสระและไม่อิสระ ทฤษฎีบทของ เบส์ ทวนีาม ปัวส์ซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจงร่วม 
การแจกแจงของผลบวกและค่าเฉล่ีย ทฤษฎีบทส่วนกลาง ความแปรปรวนร่วมและสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
การแจกแจงการสุ่มตวัอยา่ง การแจกแจงเอฟ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน ระเบียบวิธีก าลงัสอง
นอ้ยสุด  

Probability Theory; axioms for probability in discret sample space, counting sample point, 
independent and dependent event. Bayes' Theorem, Binomial, Poisson, Normal distribution, Joint 
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distribution, Distribution of Sums and Averages, Central Limit Theorem, Covariance and Correlation, 
Sampling Distribution: F-distribution, Estimate and Test of Hypothesis. Least squares methods. 
 

FRA 121  วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3(3–0–6) 
 Electronic Circuits for Robotics and Automation Engineering  
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานต่างๆ เก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยความรู้เก่ียวกับแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า ความตา้นทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ความเหน่ียวน าไฟฟ้า ความรู้เบ้ืองตน้ของอุปกรณ์สารก่ึง
ตวัน าต่างๆ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าคญัอ่ืนๆ ท่ีใช้กนัอย่าง
แพร่หลายในงานทางดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั  
 Basic Knowledge of Electronic Circuits: Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Inductance, 
Knowledge of Semiconductor Devices: Diodes, Transistors, Operational Amplifiers (Op-amp), Other Useful 
Electronic Devices Widely Used in Robotics and Automation. 
 

FRA 141  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 1 3(2-2-6) 
Computer Programming for Robotics and Automation Engineering I   
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 ผงังาน โครงสร้างของการเขียนโปรแกรม  ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร  การด าเนินการทางเลข
คณิตและตรรกศาสตร์   การตดัสินใจ โครงสร้างการควบคุม การรับขอ้มูลและแสดงผลลพัธ์  ระบบแฟ้มขอ้มูล       
การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวตัถุ การเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์อินพุท/เอาทพ์ุท  ตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 
 Flowchart, Structure of Programming, Data Types and Variables, Arithmetic/Logic Operations, 
Decision Making, Control Structures, Input/Output, Data File System, Object-oriented Programming, 
Programming with I/O Device, Examples related to Robotics and Automation Engineering. 

 

FRA 142  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 2 3(2-2-6) 
Computer Programming for Robotics and Automation Engineering II   
วชิาบังคับก่อน: FRA 141 
ระเบียบวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การเรียงล าดบั การคน้หา การแฮชช่ิง  การประมวลผลสตริง การเรียก

วนซ ้ าตวัเอง โครงสร้างขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ อาร์เรย ์ลิสต์ สแต็ก คิว ทรี เทคนิค  การออกแบบชั้นสูง  ตวัอยา่งท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 
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Algorithms: Sorting, Searching, Hashing, String Processing, Recursion, Data Structures: Array, 
List, Stack, Queue, Tree, Advanced Design Techniques, Examples related to Robotics and Automation 
Engineering. 
 

FRA 161  เปิดโลกวทิยาการหุ่นยนต์        3(2-2-6) 
Robotics Exploration   
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
บทน าเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ทัว่ไปทางด้านชีววิทยาและเคมี บทน าเก่ียวกบัวิทยาการหุ่นยนต์ใน

ปัจจุบนั พื้นฐานองคป์ระกอบของหุ่นยนต ์อนัไดแ้ก่ โครงสร้าง กลไก อุปกรณ์ตรวจจบั การควบคุมระดบัล่าง 
อุปกรณ์ขบัเคล่ือน การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ผา่นทางตวัอยา่ง   การทดลองปฏิบติั การประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์น
ดา้นต่างๆ  

Introduction to General Science;  Biology and Chemistry, Introduction to State of the Art of 
Robotic Technologies, Basic Robot Component including Mechanism, Sensors, Low Level Control System, 
Actuators, Basic Programming; Learning by Examples and Hand-on Experiments; Robot Applications.  
 

FRA 162  ปฏิบัติการวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 1    1(0-3-2) 
Robotics and Automation Engineering  Lab I 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
การทดลองปฏิบติัการเก่ียวกบัการพฒันาวงจรไฟฟ้าและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  ใน

ระบบหุ่นยนต ์การออกแบบลายวงจรไฟฟ้าและการพฒันาแผน่วงจรไฟฟ้า  
Experimenting with Circuit Design and Electrical Devices in Robotic System, Design and 

Develop a Printed Circuit Board (PCB). 
 

FRA 163   การประลองเคร่ืองจักรกลหุ่นยนต์      1(0-3-2) 
Robotics Machine Shop 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การทดลองในห้องปฏิบติัการทางวิศวกรรมหุ่นยนต์ โดยเน้น

เทคนิคการออกแบบและสร้างช้ินงาน การวเิคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงานทางวศิวกรรมศาสตร์     
Engineering Drawing, Laboratory Experiments in Robotics Engineering focused on Design and 

Development Techniques, Analysis of Data, and Engineering Report Writing. 
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FRA 221 อเิลก็ทรอนิกส์ดิจิทลั        3(3-0-6) 
Digital Electronics   
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 บทน าของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล  วงจรคอมบิเนชั่นและซีเควนเชียวลอจิก ระบบตัวเลข           
ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีน สเตทแมชชีน ฟลิปฟลอป เคาน์เตอร์ และรีจิสเตอร์ ความรู้พื้นฐานของอุปกรณ์              
เอฟพีจีเอและการออกแบบวงจรดิจิทลัโดยใชภ้าษาวเีอชดีแอล  
 Introduction to Digital Electronic Circuits,  Combinational and Sequential Logic Circuits, 
Number Systems, Logic Gates, Boolean Algebra, State Machines, Flip-Flops, Counter and Registers, Basic 
Knowledge of Field Programmable Gate Arrays (FPGA), VHDL for Designing Digital Circuits.    
 

FRA 222 อุปกรณ์ตรวจจับและขับเคล่ือนในอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
Industrial Sensors and Actuators  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
บทน าของอุปกรณ์ตรวจจบัในอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย อุปกรณ์วดัระยะ ลิมิตสวติซ์ อุปกรณ์

ตรวจจบัวดัระยะทางแบบอินฟราเรดและเลเซอร์ อุปกรณ์ตรวจจบัวดัแรงกดและแรงดัน เป็นต้น บทน า             
ของอุปกรณ์ขบัเคล่ือนในอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบด้วย มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลบั ระบบ          
ไฮดรอลิกส์และระบบนิวเมติกส์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์ตรวจจับและระบบขับเคล่ือนส าหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ  

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

FRA 223 เปิดโลกสัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
Exploration in Signals and Systems  
วชิาบังคับก่อน: FRA 121   
การสร้างแบบจ าลองเชิงเวลาและความถ่ีของระบบต่อเน่ืองและระบบดิสครีตและผลตอบสนอง

ของระบบ  การจ าลองระบบเชิงเส้น  อนุกรมและการแปลงฟูเรียร์  การแปลงลาปลาซ  การแปลง Z  
เสถียรภาพ  ระบบป้อนกลบั  การวิเคราะห์และการออกแบบทางเดินราก  การประยุกตใ์ชใ้นระบบการส่ือสาร
และระบบควบคุม 

Time and Frequency-domain Representation of Continuous-and Discrete-time Signals and 
Systems, and Solutions of their Response. Simulation of Linear Systems, Fourier Series and Transform. 
Laplace Transform and  Z-transform, Stability, Feedback Systems, Root-locus Analysis and Design, 
Applications involving Communication and Control Systems. 
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FRA 231   สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์        3(3–0–6) 
Statics and Dynamics       
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิตยศาสตร์ การวเิคราะห์แรง และสมดุลของแรง การวิเคราะห์โครงสร้าง 

พื้นฐาน ความเสียดทาน งานเสมือน ความรู้เก่ียวกบัพลวตั ไคเนมาติกส์และไคเนติกส์ของอนุภาคและวตัถุ 
แขง็เกร็ง กลไกการเคล่ือนไหว กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั 

Principle of Engineering Statics, Force Analysis, Force Equilibrium, Analysis of Simple 
Structure, Friction Force, Virtual Work, Dynamics, Kinematics and Kinetics of Particles and Rigid Bodies, 
Mechanics of Motion, Newton’s Laws of Motion. 
 

FRA 232   การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ 1      3 (3-0-6) 
Robot Structure Design I   
วชิาบังคับก่อน: FRA 231      
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการออกแบบช้ินส่วนของหุ่นยนต์และเคร่ืองจกัรกล ความแข็งแรงของวสัดุ     

การวิเคราะห์ความเคน้และความเครียด  การเบ่ียงเบน  คุณสมบติัและการเลือกใช้วสัดุ การต่อท่ีถอดไดแ้ละ
ถอดไม่ได ้การออกแบบเพลา เบรก คลตัช์ คปัปลิง สายพาน โซ่ สกรูส่งก าลงั เฟืองตรง เฟืองแพลนเนตตาร่ี 
เจอร์นลั แบร่ิงและโรลล่ิงแบร่ิง 

General Criteria for Design of Robot and Machine Elements, Strength of Materials, Stress and 
Strain Analysis, Deflection, Material Properties and Selection, Assembled and Disassembled Joints, Design 
of Shaft, Brake, Clutch, Coupling, Belt, Chain, Power Screw, Gear, Planetary Gear, Journal Bearing and 
Roller Bearing.  
 

FRA 241 การพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ  3(3-0-6) 
 Software Development for Robotics and Automation Engineering   
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
 วิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับการพัฒนาระบบโปรแกรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้ กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ การบริหารโครงการ ขอ้ก าหนดความตอ้งการทาง
ซอฟต์แวร์  ขอ้ท่ีควรรู้ส าหรับการพฒันาโปรแกรมตั้งแต่การออกแบบจนถึงการใช้งานไดจ้ริง ขอ้ควรรู้ทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั การออกแบบระบบหุ่นยนตน์ าทางแบบง่ายๆ 
การใชง้านจริงทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์กบัซอฟตแ์วร์ไลบาร่ีทางดา้นหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 
 Software Engineering Approaches in Development of Robotic and Automation Software Systems, 
Basic Software Engineering, Software Development Processes, Project Management, Software 
Requirements Specifications, Issues from Design to Deployment, Issues for Robotics and Automation, 
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Design of Simple Robot Navigation System, Practical Experience using Software Engineering with Robotic 
and Automation Software Library. 

 

FRA 261  ปฏิบัติการวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 2    1(0-3-2) 
 Robotics and Automation Engineering  Lab II   
 วชิาบังคับก่อน: FRA 162 
 การทดลองปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัขั้นพื้นฐาน มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ 
ระบบนิวเมติกส์ และการพฒันาระบบอตัโนมติัเบ้ืองตน้ส าหรับการใชง้านอุตสาหกรรม 
 Experimenting with Basic Sensors, Electric Motors, Hydraulics and Pneumatics Systems, Basic 
Automation Development for Industrial Applications. 
 

FRA 262 สตูดิโอนักประดิษฐ์        3(0-8-6) 
 Inventor Studio 
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การส ารวจโลกแห่งการสร้างสรรค์ การเรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ ซ่ีงประกอบด้วย การระบุ
วตัถุประสงค์ของการออกแบบ การวางแผนโครงงาน การทดสอบแนวความคิดเบ้ืองต้น การพฒันาและ
ทดสอบตน้แบบท่ีไดอ้อกแบบ 
 Exploring Creative Spaces, Learning Processes of Invention: Creating Design Objectives, 
Planning Projects, Testing Basic Idea, Developing and Verifying the Designed Prototypes. 
 

FRA 300   การฝึกงานอุตสาหกรรม         2(S/U) 
Industrial Training 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน 
All Students are Required to Undergo Industrial Training for a Minimum Period of Six Weeks 

Durings University’s Summer Break. 
 

FRA 311 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ   3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence for Robotics  and Automation Engineering 
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
 บทน าของปัญญาประดิษฐ์ รูปแบบการแสดงความรู้ การแกปั้ญหา เทคนิคการคน้หา การวางแผน    
การเรียนรู้  การประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐส์ าหรับวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 
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 Introduction to Artificial Intelligence, Knowledge Representation, Problem Solving, Search 
Techniques, Planning, Learning, Applications of Artificial Intelligence for Robotics and Automation 
Engineering. 
 

FRA 321 การประมวลผลและวเิคราะห์ภาพ      3(3-0-6) 
 Image Processing and Analysis 
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทลั การรับภาพของมนุษย ์การสร้างภาพ ตวัแทนแสดงภาพ      
การกรองและการเสริมแต่งภาพเชิงระยะ การบูรณะภาพ การแบ่งส่วนของภาพ การวิเคราะห์ภาพ ภาพรวมของ
คอมพิวเตอร์วิชั่น  ความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับ                
การประมวลผลภาพและระบบวชิัน่ของหุ่นยนตใ์นปัจจุบนั 

Basic of Digital Image Processing, Visual Perception, Image Formation, Image Representation, 
Spatial Domain Image Filtering and Enhancement, Image Restoration, Image Segmentation, Image 
Analysis, Overview of Computer Vision, Relationship between Image Processing and Artificial Intelligence, 
Current Researches in Image Processing and Robot Vision Systems. 
 

FRA 331 ทฤษฎกีารควบคุมเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 Basic Control Theory  
 วชิาบังคับก่อน: FRA 221  
 การแปลงลาปลาซ การสร้างแบบจ าลองของระบบพลศาสตร์ท่ีมีส่วนประกอบทางไฟฟ้าและทาง
กล การตอบสนองต่อเวลาโดยใชก้ารวิเคราะห์ทางทฤษฎีและการจ าลองโดยวิธีการค านวณ การวิเคราะห์จาก
ผลการตอบสนองต่อความถ่ี การออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลับ พีไอดี และระบบการชดเชยแบบ         
ลีดแลก     
 Laplace Transform, Modeling of Dynamical Systems including Electrical and Mechanical 
Components, Time Domain Responses by Analytical and Computational Methods, Frequency Response 
Analysis, Design of Feedback Control PID and Lead-lag Compensators. 
 

FRA 332   การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ 2      3(3-0-6) 
Robot Structure Design II  
วชิาบังคับก่อน: FRA 232 
คุณลกัษณะของแขนกล กรรมวิธีในการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายท่ีใช้ในการออกแบบ

ช้ินส่วนทางกล   กลไกในการส่งถ่ายก าลังและข้อต่อ กลไก รูปร่างและการเคล่ือนไหวของมือจบั ทฤษฎี           
การวเิคราะห์ทางพลศาสตร์ของแขนกล การวางแผนการเคล่ือนท่ี และการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  
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Manipulator Specification, Design Procedure, Theory of Failure used in Design of Machine 
Elements, Mechanism of Transmissions and Joints, Mechanism, Configuration and Motion of Gripper, 
Principles for Dynamic Analysis of Manipulator, Motion Planning, Computer-Aided Design. 

 

FRA 333   วทิยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
Introduction to Robotics 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี     
แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ การวิเคราะห์ต าแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง และแรงใน

ชุดต่อโยง  พื้นฐานของการสร้างแบบจ าลองและการควบคุมหุ่นยนต ์การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
หุ่นยนต ์ แบบจ าลองไคเนมาติกส์ตรงและไคเนมาติกส์ผกผนั ตวัอยา่งของจาโคเบียนเมตริกซ์ แบบจ าลองทาง
พลศาสตร์ของนิวตนั-ออยเลอร์และลากรองจ ์การวางแผนการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต ์ 

Concepts of Kinematics Analysis, Dynamics Analysis for Positions, Velocities, Accelerations 
and Forces in Linkages, Basics of Robot Modeling and Control, Mathematical Modeling of Articulated 
Robotic Arms, Forward and Inverse Kinematics Model, Samples of Jacobian Matrix, Newton-Euler and 
Lagrangian Dynamic Model, Trajectory Planning. 
 

FRA 341  การออกแบบระบบฝังตัว       3(3-0-6) 
 Embedded System Design   
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

บทน าของระบบฝังตวั สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์           
การเช่ือมต่อกบัพอร์ต การเช่ือมต่อกบัวงจรอนาล็อกและดิจิทลั การเช่ือมต่อกบัส่วนแสดงผลและมอเตอร์         
การติดต่อแบบอนุกรม  การออกแบบระบบฝังตวัโดยใชอุ้ปกรณ์เอฟพีจีเอ 

 Introduction to Embedded System, Microcontroller Architecture and Programming, Interfacing 
with Ports, Interfacing with Analog and Digital Circuits, Interfacing with Display and Motors, Serial 
Communication. Embedded System Design using FPGA.   
 

FRA 351   เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วย  3(3-0-6) 
Computer-aided Technologies 
วชิาบังคับก่อน: FRA 231     
สถาปัตยกรรมของระบบ CAD/CAM ฐานขอ้มูลของ CAD/CAM การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่าง 

CAD/CAM การค านวณคุณสมบติัทางเรขาคณิตและมวล   แบบจ าลองและการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์           
การสร้างเมช แนวคิดเก่ียวกบัระบบการควบคุมอุปกรณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์เชิงตวัเลข (CNC) เคร่ืองจกัร CNC  
การโปรแกรมเคร่ือง CNC แนวโนม้ในปัจจุบนัของระบบ CNC 
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Architecture of CAD/CAM Systems, CAD/CAM Database, CAD/CAM Data Exchange, 
Geometrical and Mass Property Calculations, Finite Element Model and Analysis, Mesh Generation. 
Concepts of Computer Numerical Control (CNC) Systems, CNC Machines, CNC Programming, Current 
Trend in CNC Systems. 
 

FRA 361 ปฏิบัติการวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 3                                      1(0-3-2) 
 Robotics and Automation Engineering Lab III 
 วชิาบังคับก่อน: FRA 261 
 การทดลองปฏิบติัการเก่ียวกบัไคเนมาติกส์และพลศาสตร์ของหุ่นยนต์ การประมวลผลภาพ และ
การควบคุมแบบอตัโนมติั 
 Experimenting related to Robotic Kinematics and Dynamics, Image Processing, and Automatic 
Control 
 

FRA 362 สตูดิโอวทิยาการหุ่นยนต์                        3(0-8-6) 
 Robotics Studio 
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การส ารวจโลกกระบวนการอนัสร้างสรรค์ในการออกแบบหุ่นยนต์ ซ่ึงประกอบดว้ย กลไกและ
ช้ินส่วนทางกล การใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัและขบัเคล่ือน ระบบไฟฟ้าและการเขียนโปรแกรมบนระบบฝังตวัและ
การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ 
 Exploring Creative Processes of Robot Design: Mechanism and Mechanical Components, 
Sensors and Actuators, Electrical Systems, Embedded System Programming and Interfaces. 
 

FRA 401  พืน้ฐานธุรกจิเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
 Technopreneurship Foundation 
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
 รากฐานเชิงทฤษฎีของการบริหารการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อการประกอบการ 
องค์ประกอบส าคญัและกรอบงานของการบริหารจดัการเทคโนโลยี  ขอบเขตการจดัการและประเภทของ
นวตักรรม กระบวนการของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและโซ่คุณค่า กลยุทธ์เทคโนโลยี การบริหาร
จดัการ พลวติัของเทคโนโลยีใหม่ การประเมินค่าของเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาในเชิงนโยบายและ กลยุทธ์ เคร่ืองหมายการคา้ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรและ
แนวโนม้ของสิทธิบตัรท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
   Theoretical Foundation of Management of Technology and Innovation for Business, Critical 
Factors and Paradigms in Managing Technology, Scope of Innovation Management and Types of 
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Innovation, Processes of Technology Change and Value Chains, Technology Strategy, Dynamics Managing 
of New Technology, Technology Evaluation, Technology Transfer, Introduction to Intellectual Property 
Protection: Policies and Strategies. Trademark, Copyright, Patent and Emerging Patent Trend. 
 

FRA 402  การสร้างธุรกจิเทคโนโลยใีหม่       3(3-0-6) 
 New Technology Venture Creation 
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเป็นผูป้ระกอบการใหม่ในบริษัทฐานเทคโนโลยี ปฏิริยาสัมพันธ์
ระหวา่งการผลิต วศิวกรรมและการตลาด คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการใหม่ทางเทคโนโลย ีการเร่ิมตน้ด าเนิน
ธุรกิจและปัจจยัของความส าเร็จในทางธุรกิจ กระบวนการสร้างบริษทัเชิงเทคโนโลยีแบบใหม่ การเติบโตของ
บริษัทเชิงกลยุทธ์ การพฒันากลยุทธ์ส าหรับการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยี การพฒันา
ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ในบริษทัฐานเทคโนโลยีขนาดย่อมและขนาดกลาง การลงทุนใหม่ดา้นเทคโนโลย ี
การท าตลาดของสินคา้ท่ีเป็นนวตักรรม และการประเมินมูลค่าเทคโนโลยแีละทรัพยสิ์นทางปัญญา  

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

 

FRA 403  การพฒันาความเป็นมืออาชีพ       3(3-0-6) 
 Professional Development 
 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

การส่ือสารภายในทีมงาน  การพูดในท่ีสาธารณะ  และความมีสติ  ระดับขั้นการพฒันากลุ่ม             
การสร้างทีมงาน  การตดัสินใจของกลุ่ม  และการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้รวมถึงการอภิปรายภายในกลุ่มยอ่ย
และกลุ่มใหญ่  กรณีศึกษา  แบบฝึกหดัเชิงประสบการณ์  การมีส่วนร่วมของตวัแทนจากภาคอุตสาหกรรม 

Communications in Teams, Public Speaking and Self Awareness, Stages of Group Development, 
Building a Team, Group Decision Making, Conflict Resolution, Small and Large Group Discussions, Case 
Studies, Experiential Exercises, Regular Participation from Industrial Guests.  
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FRA 451   การผลติและระบบอตัโนมัติ       3(3-0-6) 
Manufacturing and Automation 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
การศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัการผลิตขั้นสูงและระบบอตัโนมติับนพื้นฐานของระบบควบคุมหุ่นยนต ์

แนวความคิดของระบบการผลิตแบบยดืหยุน่และการประกอบ การจ าลอง การควบคุมหุ่นยนต ์ระบบพีแอลซี 
In-depth Study of Advanced Manufacturing and Automation based on Robotic Manipulators, 

Concepts of Flexible Manufacturing and Assembly Operations, Simulation, Robot Operation, Programmable 
Logic Control (PLC). 
 

FRA 452   ขั้นตอนการผลติ                 3(3-0-6) 
Manufacturing Process 
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี   
การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพของขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วย การใช้เคร่ืองจักรกล                

การข้ึนรูป การเช่ือม การหล่อโลหะ การอดัรีด การอดัฉีดข้ึนรูป การข้ึนรูปดว้ยความร้อน และการข้ึนรูปดว้ย
การเป่า การเลือกใชข้ั้นตอนการผลิตเพื่อการออกแบบท่ีเหมาะสม การทดลองและการสาธิตในหอ้งปฏิบติัการ 

Quantitative and Qualitative Study of Manufacturing Processes including Machining, Forming, 
Welding, Casting For Metals, Extrusion, Injection Molding, Thermoforming, Blow Molding, Process 
Selection for Optimum Design, Laboratory Experiments and Demonstrations.  
 

FRA 461-462  โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 1-2    3(0-6-12) 
   Robotics and Automation Engineering Project I-II 
   วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
   การศึกษาดว้ยตนเองหรือกลุ่มของโครงงานในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั 
ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   Individual or Group Study of Project in Robotics and Automation Engineering under 
Supervision of Project Advisor. 
 

FRA 500-503  หัวข้อพเิศษ 1-4         3(3-0-6) 
 Special Topic I-IV    

  วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หวัขอ้พิเศษซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัทางดา้นวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 

อาจประกอบดว้ยโครงงานประจ าวชิา 
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 Special Topics of Current Interest in Robotics and Automation Engineering, Possibly 
Including Class Project. 

 

FRA 504-505  โครงงานในอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ 1-2 
          3(0-6-12) 
    Project in Industry related to Robotics and Automation Engineering  I-II    
    นักศึกษาท าโครงงานในหัวขอ้ปัญหาด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั  ภายใต ้        
การแนะน าและผ่านการยอมรับของคณะกรรมการท่ีปรึกษา  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม / ภาครัฐ / ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจและพฒันาความสามารถในเชิงปฏิบติั    
  Under the Supervision and Approval of the Committee Who Consists of the Faculty 
Members and Experts from Industries and/or Government and/or Private Sectors, Students will Work on 
Projects Related to Robotics and Automation Engineering to Gain Better Understanding and Develop 
Practical Knowledge.   
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ภาคผนวก ข.  ประวตัิอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
ผศ.ดร. พชิิต  ฤกษนันทน์ 

Assis. Prof. Dr. Pichit Reaksanandana 
 

1.  ประวตัิการศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2534  Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Tasmania, Australia 
 ปี พ.ศ. 2524  วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย 

 

2.  ภาระงานสอน 
2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
รายวชิา  
FRA 622 อุปกรณ์ตรวจจบัและตวัขบัส าหรับหุ่นยนต ์    3 หน่วยกิต 
   (Sensors and Actuators for Robots) 
FRA 644 การประมวลสัญญาณดิจิทลั      3 หน่วยกิต 
   (Digital Signal Processing) 
FRA 660 สัมมนาและระเบียบวธีิวจิยั      3 หน่วยกิต 
   (Seminar and Research Methodology) 
 
2.2  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา          
FRA 222   อุปกรณ์ตรวจจบัและขบัเคล่ือนในอุตสาหกรรม    3 หน่วยกิต 

    (Industrial Sensors and Actuators) 
 FRA 461  โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 1    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project I) 
 FRA 462  โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project II) 
 

3.  ผลงานวชิาการย้อนหลงั  5  ปี   
1.  Wittawat Sinsongsuk, Pichit Reaksanandana, Arbtip Dheeravongkit. “Design of Parallel Robot For 

Artificial Jewelry Assemble Task and Simulation on Softmotion”. Proceedings of the 2011 TRS 
Conference on Robotics and Industrial Technology, Bnagkok, Thailand, May 26-27, 2011. 
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2.  Pichit Reaksanandana, Chanyut Ketavanan. “Car Identity Recognition Systems (CIR)”. Proceedings 
of the 2011 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology, Bnagkok, Thailand, May 26-
27, 2011. 

3.  Tanate Raktaengan1, Pichit Reaksanandana, Arbtip Dheeravongkit. “Object Recognition from 
Straight line”.  Proceedings of the 2011 TRS Conference on Robotics and Industrial Technology, 
Bnagkok, Thailand, May 26-27, 2011. 

4.  Thantita Chirasophon, Pichit Reaksanandana, Arbtip Dheeravongkit. “Measurement of a 3D Object 
Using a Single Picture”. Proceedings of the 2011 TRS Conference on Robotics and Industrial 
Technology, Bnagkok, Thailand, May 26-27, 2011. 
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ดร. อาบทพิย์  ธีรวงศ์กจิ 
Dr. Arbtip Dheeravongkit 

 

1.  ประวตัิการศึกษา  
ปี พ.ศ. 2550  Ph.D. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, U.S.A. 
ปี พ.ศ. 2547  M.S. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, U.S.A. 
ปี พ.ศ. 2545  B.S. Honors (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University, U.S.A. 

 

2.  ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
รายวชิา 
FRA 631 พื้นฐานวทิยาการหุ่นยนต ์      3 หน่วยกิต 
   (Foundation of Robotics) 
FRA 640 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิทยาการหุ่นยนต ์    3 หน่วยกิต 
   (Fundamental Mathematics for Robotics) 
FRA 650 ทฤษฎีการออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย     3 หน่วยกิต 
   (Computer-Aided Design Theory) 
FRA 660 สัมมนาและระเบียบวธีิวจิยั      3 หน่วยกิต 
   (Seminar and Research Methodology) 
2.2  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
รายวชิา  
FRA 131    สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์       3 หน่วยกิต 
   (Statics and Dynamics) 
FRA 161  เปิดโลกวทิยาการหุ่นยนต ์      3 หน่วยกิต 

   (Robotics Exploration)  
FRA 231     การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์1      3 หน่วยกิต 

   (Robot Structure Design I)   
FRA 232    การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์2      3 หน่วยกิต 

   (Robot Structure Design II)  
FRA 263    การประลองเคร่ืองจกัรกลหุ่นยนต ์     1 หน่วยกิต 

   (Robotics Machine Shop) 
FRA 332  วทิยาการหุ่นยนตเ์บ้ืองตน้           3 หน่วยกิต 

   (Introduction to Robotics) 
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FRA 351    เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วย       3 หน่วยกิต 
   (Computer-aided Technologies) 
 FRA 461  โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 1    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project I) 
 FRA 462  โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project II) 
3.  ผลงานวชิาการย้อนหลงั  5  ปี   

Journal Publications 
1.  Dheeravongkit, A. and Tirasuntarakul, N., 2013, “Parametric Study of Swage Ball for Hard 

Disk Drive Swaging Process using Finite Element Method,” App lied Mechanics and 
Materials, 275-277, pp. 2241-2247. 

2.  Suthaweesub, S. and Dheeravongkit, A., 2013, “Tolerance Ring Design in the Actuator 
Arm of a Hard Disk Drive Using Finite Element Analysis,” Applied Mechanics and 
Materials, 275-277, pp. 716-730. 

Conferences 
1. Dheeravongkit, A. and Tirasuntarakul, N., 2012, “Parametric Study of Swage Ball for 

Hard Disk Drive Swaging Process using Finite Element Method,” ICAMM 2012, Sanya, 
China. 

2. Suthaweesub, S. and Dheeravongkit, A., 2012, “Tolerance Ring Design in the Actuator 
Arm of a Hard Disk Drive Using Finite Element Analysis,” ICAMM 2012, Sanya, China.  

3. Suthaweesub, S. and Dheeravongkit, A., 2012, “Design of the Tolerance Ring in the 
Actuator Arm of a Hard Disk Drive Using Finite Element Analysis,” CAD Co nference 
and Exhibition, Niagara Falls, Canada.  

4. Dheeravongkit, A., Modmontin, S., Pichittanabodeekun, A., and Kemsuk, K., 2012, 
“Design of Swage Pin without Swage Ball for Swaging Process in Hard Disk Drive using 
Finite Element Method,” The 4th Internat ional Data Storage Technology Conference, 
Bangkok, Thailand. 

5. Suthaweesub, S. and Dheeravongkit, A., 2012 , “Finite Element Analysis of Reworking 
Process of Tolerance Ring in HDD's Actuator Arm,” The 4th International Data Storage 
Technology Conference, Bangkok, Thailand. 
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6. Dheeravongkit, A. and Tirasuntarakul, N., 2011, “Optimizing swage ball's parameters in 
the hard disk drive swaging process using finite element analysis,” 5 th South East Asia 
Abaqus Regional Users’ Conference 2011, Sentosa, Singapore.  

7. Chirasophon, T., Reaksanandana, P., and Dheeravongkit, A., 2011, “3D Reconstruction of 
Polyhedral Objects by Single Picture using Reference Plane,” 2 nd International 
Conference on Networking and Information Technology, Singapore.  

8. ทินกร ภูสีดิน และ อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ, 2011, “การแบ่งเฟสการเดินส าหรับระบบวดัแรงกด
ใน เบ ้าข า เท ียมต ้นท ุนต ่ า : Gait phase detection for a low-cost pressure sensor system for 
residual limb and socket interface,” การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
หุ่นยนต์ คร้ังท่ี 5, กรุงเทพฯ. 

9. ธัญฐิตา จิรโสภณ , พิชิต ฤกษนันทน์, และ อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ, 2011, “การหาขนาดของวตัถุ
ใน 3 มิติโดยใช้ภาพเดียว : Measurement of a 3D object using a single picture,” การประชุม
วิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ คร้ังท่ี 5, กรุงเทพฯ. 

10. วิทวสั สินส่งสุข, พิชิต ฤกษนันทน์, และ อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ, 2011, “การออกแบบ Parallel 
Robot เพื ่อ  ก ารประกอบอญัมณี เท ียม  และจ าลองการท างานด ้วย  Software Softmotion: 
Design of Kinematic of Parallel Robot for Artificial Jewelry Assembly Task and 
Simulation on Softmotion,” การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 
คร้ังท่ี 5, กรุงเทพฯ. 

11.  นันทวุฒิ ชัยวิชิต, อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ และ ทศนพ ก าเนิดทอง, 2011, “การค านวณหากลุ่มเอลิ
เมนต์เพื่อปรับคุณภาพโครงร่างตาข่ายเฉพาะจุดในการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิมเนต์สอง
มิติ,” The 25th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand.  

12.  Lerttanasopon, N., Dheeravongkit, A., Kamnerdtong, T., and Chutima, S., 2010, “A 
parametric Study of Drop Test for Hard Disk Drives Packaging using Finite Element 
Analysis,” The 1 st TSME International Conference on Mechanical Engineering, Ubon 
Ratchathani, Thailand. 

13.  Lerttanasopon, N., Dheeravongkit, A., and Kamnerdtong, T., 2010, “A Study of Drop 
Test for Hard Disk Drive Packaging Using Finite Element Analysis,” The 3rd 
International Data Storage Technology Conference, Bangkok, Thailand.  

14. Dheeravongkit, A., 2010, “Adaptive Remeshing Method via Inversion of Element 
Anisotropy in Large Deformation Finite Element Analysis,” Simulia’s Customer 
Conference, RI, USA, May 25-27. 
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ดร. วรพจน์  องักสิทธ์ิ 
Dr. Vorapoch Angkasith 

 
1.  ประวตัิการศึกษา  

ปี พ.ศ. 2547 Ph.D. (Industrial Engineering), University of Missouri-Columbia , U.S.A. 
ปี พ.ศ. 2542 M.S. (Industrial Engineering), University of Missouri-Columbia , U.S.A. 
ปี พ.ศ. 2536 วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย 

 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 รายวชิา          
 FIC 600 การด าเนินการและการบริหารจดัการการผลิตเพื่อเพิ่ม   3 หน่วยกิต 
  ความสามารถทางการแข่งขนั  
  (Operations and Manufacturing for Competitiveness) 
 FIC 611    การบริหารจดัการทางเทคโนโลยเีพื่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  3 หน่วยกิต 
  (Introduction  of Technology for Competitiveness Advantage) 
 FIC 615     สัมมนา         1 หน่วยกิต 
  (Seminar)  
 FIC 624      การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ในบรรษทัฐานเทคโนโลย ี   3 หน่วยกิต 
  (Enterpreneurship in Technology –Based Firms) 
 FIC 628 การบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน       3 หน่วยกิต 
  (Logistics and Supply Chain Management)  
 2.2  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
 รายวชิา 
 FRA 352    ขั้นตอนการผลิต                 3 หน่วยกิต 
  (Manufacturing Process) 
 FRA 401  พื้นฐานธุรกิจเทคโนโลยี        3 หน่วยกิต 
  (Technopreneurship Foundation) 
 FRA 402  การสร้างธุรกิจเทคโนโลยใีหม่      3 หน่วยกิต 
  (New Technology Venture Creation) 
 FRA 451    การผลิตและระบบอตัโนมติั      3 หน่วยกิต 
  (Manufacturing and Automation) 
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 FRA 461 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 1    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project I) 
 FRA 462 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project II) 
 
3.  ผลงานวชิาการย้อนหลงั  5  ปี   

1.   Peerasoot Chaikrongrag, Vorapoch Angkasith, 2010, “Organizing Knowledge Creation: the SECI 
Model in Slider Fabrication”, The 3rd International Data Storage Technology Conference, July 30-
Aug 1, 2010,  Bangkok, Thailand, pp. 

2.  Soontaree Krairabeab, Vorapoch Angkasith, 2010, “Hard Disk Drive Manufacturing Machine 
Technology Transfer: A Case Study Of Hard Disk Drive Manufacturing Company And High 
Precision Automation Machine Maker Company” The 3rd International Data Storage Technology 
Conference, July 30-Aug 1, 2010,  Bangkok, Thailand, pp. 

3.  Peerasoot Chaikrongrag, Vorapoch Angkasith, 2010, “Organizing Knowledge Creation: the SECI 
Model in Slider Fabrication”, KMUTT Research and Development Journal, Vol 3, No.3, pp.33-40 

4.  Suwanchai Takee, Vorapoch Angkasith, 2010, “Maximized HDD Automatic Tester Utilization 
Management”, KMUTT Research and Development Journal, Vol 3, No.3, pp.41-51 

5.  Praiwan Pandum, Vorapoch Angkasith, 2010, “Food Packaging Technology Trend with Patent 
Mapping for Industry Development Strategy”, ThaiTIMA Annual Conference on Technology and 
Innovation Management, June 17-18, 2010, Bangkok, Thailand, pp.69-76 

6.  Sirawut Purinan, Vorapoch Angkasith, 2010, “Finding Return on Innovation Product Investment of 
Technology Based Firm”, ThaiTIMA Annual Conference on Technology and Innovation 
Management, June 17-18, 2010, Bangkok, Thailand, pp.246-252 

7.  Vorapoch Angkasith, Jaturong Pongsue, 2010, Design of Time-Way for “H” Configuration of 
Electroplating Machine”, 2010 Third International Conference on Knowledge Discovery and Data 
Mining, 9-10 January 2010, Phuket, Thailand, pp.138-141 

8.  Sakuna Kulsangcharoen and Vorapoch Angkasith, 2009, “A Guide to Develop the Mechanisms for 
Technological Absorptive Capacity Enhancing in Thailand Industries”, ThaiTIMA Annual 
Conference on Technology and Innovation Management, June 25-26, 2010, Bangkok, Thailand, 
pp.97-103 
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9.  Suwanchai Takee, Vorapoch Angkasith, 2009, “Maximized HDD Automation Tester Utilization 
Management”, The 2nd International Data Storage Technology Conference, May 13-15, 2009, 
Bangkok, Thailand, pp. 

10.  Santi Noomnual, Vorapoch Angkasith, 2009, “Development of Decision Making Tool for Change 
of Technology Case Study: Computer Servers”, Sripatum University Conference 2009, Aug 14, 
2009, Bangkok, Thailand, pp.240-248 

11.   วรพจน์ อังกสิทธ์ิ, จตุรงค์ พงษ์ซ่ือ, 2553, “การออกแบบกราฟเวลาส าหรับเคร่ืองชุบแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการจดัวางเคร่ืองเป็นแบบตวัเอช”, วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวนัออก หนา้ 1-11 
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ดร. เอกชัย  เป็งวัง 
Dr. Eakkachai Pengwang 

 
1.  ประวตัิการศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2554  Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Illinois, U.S.A. 
 ปี พ.ศ. 2550  M.S. (Mechanical Engineering), University of Illinois, U.S.A. 
 ปี พ.ศ. 2548  B.S. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin, U.S.A. 
 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 รายวชิา          
 FRA 630 พลศาสตร์ของระบบและการควบคุมส าหรับวทิยาการหุ่นยนต ์  3 หน่วยกิต 
   (Dynamical System and Control for Robotics) 
 FRA 650 ทฤษฎีการออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย     3 หน่วยกิต 
   (Computer-Aided Design Theory) 
 FRA 660 สัมมนาและระเบียบวธีิวจิยั      3 หน่วยกิต 

   (Seminar and Research Methodology) 
 2.2  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
 รายวชิา 

FRA 131    สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์       3 หน่วยกิต 
   (Statics and Dynamics) 
 FRA 161  เปิดโลกวทิยาการหุ่นยนต ์      3 หน่วยกิต 

   (Robotics Exploration)  
FRA 231     การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์1      3 หน่วยกิต 
   (Robot Structure Design I)   
FRA 232    การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต ์2      3 หน่วยกิต 
   (Robot Structure Design II) 
FRA 261  ปฏิบติัการวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2    1 หน่วยกิต 

   (Robotics and Automation Lab II) 
FRA 263    การประลองเคร่ืองจกัรกลหุ่นยนต ์     1 หน่วยกิต 
   (Robotics Machine Shop) 
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FRA 351    เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ช่วย       3 หน่วยกิต 
   (Computer-aided Technologies) 
FRA 352    ขั้นตอนการผลิต                 3 หน่วยกิต 
   (Manufacturing Process) 
FRA 451    การผลิตและระบบอตัโนมติั      3 หน่วยกิต 

   (Manufacturing and Automation) 
 FRA 461 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 1    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project I) 
 FRA 462 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project II) 
 

3.  ผลงานวชิาการย้อนหลงั  5  ปี   
 Journal Publications 
 1.  E. Pengwang, M.A. Shannon, and S. Moghaddam, “Electrochemically Dissolvable Nanocomposite 

Seal Layer for Long-term Storage of Chemical Hydride-based Micro Hydrogen Generators,” Journal 
of Microelectromechanical Systems (JMEMS), submitted October 2011. 

 2.  E. Pengwang, B.R. Flachsbart, X. Jin, N.R. Aluru, and M.A. Shannon, “Design and Fabrication of AC 
Traveling Wave Membranes for Nanoscale Colloidal Separation,” Langmuir, submitted October 
2011. 

 3.  S. Moghaddam, E. Pengwang, Y.B. Jiang, A. Garcia, D. Burnett, J. Brinker, R.I. Masel, and M.A. 
Shannon, “An Inorganic-Organic Proton Exchange Membrane for Fuel Cells with a Controlled 
Nanoscale Pore Structure,” Nature Nanotechnology, vol. 5, pp. 230-236, 2010. 

 4. S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel, and M.A. Shannon, “An Enhanced Microfluidic Control 
System for Improving Power Density of a Hydride-based Micro Fuel Cell,” Journal of Power 
Sources, vol. 195(7), pp. 1866-1871, 2010.  

 Conference Publications 
 1. S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel, M. Shannon, “Nanostructured Silicon-based Proton 

Exchange Membrane for Micro Fuel Cells, PowerMEMS 2009, Washington DC, USA, December 1-
4, 2009. 

 2. S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel, and M.A. Shannon, “A Novel Architecture for Micro Fuel 
Cells,” Nanotech 2009, Huston, TX, USA, May 3-7, 2009.  
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 3. S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel, and M.A. Shannon, “Nanoengineering of a New 
Generation Proton Exchange Membrane for Micro Fuel Cells,” Nanotech 2009, Huston, TX, USA, 
May 3-7, 2009.  
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ดร. ปิติวุฒญ์  ธีรกติติกุล 
Dr. Pitiwut Teerakittikul 

 
1.  ประวตัิการศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2556 Ph.D. (Electronics Engineering), University of York, U.K. 
 ปี พ.ศ. 2552  M.S. by Research (Electronic Engineering), University of York, U.K. 
 ปี พ.ศ. 2546  วศ.บ. (วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม), สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 

ประเทศไทย 
 
2.  ภาระงานสอน 
 2.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ไม่มี  เน่ืองจากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  สาขา Electronic Engineering  จาก University of York ปี 
พ.ศ. 2556 
 2.2  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 
 รายวชิา 

FRA 121  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนตและระบบอตัโนมติั  3 หน่วยกิต 
  (Electronic Circuit for Robotics and Automation Engineering) 

 FRA 222 อุปกรณ์ตรวจจบัและขบัเคล่ือนในอุตสาหกรรม    3 หน่วยกิต 
   (Industrial Sensors and Actuators) 

FRA 223 อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทลั       3 หน่วยกิต 
   (Digital Electronics) 
FRA 242  การออกแบบระบบฝังตวั       3 หน่วยกิต 

   (Embedded System Design) 
 FRA 461 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 1    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project I) 
 FRA 462 โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 2    3 หน่วยกิต
   (Robotics and Automation Engineering Project II) 

 

3.  ผลงานวชิาการย้อนหลงั  5  ปี   
1.  Pitiwut Teerakittikul, Gianluca Tempesti and Andy M. Tyrrell, “Artificial hormone network for 

adaptive robot in a dynamic environment”, 2012 NASA/ESA Adaptive Hardware and Systems 
(AHS), 25-28 June 2012.  
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2.  Pitiwut Teerakittikul, Gianluca Tempesti and Andy M. Tyrrell, “The application of evolvable 
hardware to fault tolerant robot control”, IEEE Workshop on Evolvable and Adaptive Hardware, 
2009. WEAH '09, April 30 2009-March 2 2009.  
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ภาคผนวก ค.  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ง.  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

อยู่ในระหวา่งการด าเนินการร่วมกบัสถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced 
Institute of Science & Technology, THAIST)  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก จ.  ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีร+9ะจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 


