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คํานํา 

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใหมี

พัฒนาทักษะวิชาชีพ เพ่ือเสริมสรางประสบการณในการทํางานระหวางศึกษา  สรางความเขมแข็งทางวิชาการ ใน

ดานวิชาการและการบูรณาการการเรียนรวมกับการทํางานรวมถึงการ  ฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกปฎิบัติ

การประสบการณวิชาชีพครู มีแนวคิดในการใหนักศึกษาเรียนรูผานประสบการณจริง ( Work-Based Learning) 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทางดานอาชีพและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา เพ่ือเตรียมนักศึกษา

ใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพของประเทศ ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตซ่ึง  

เปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธภาพอันดี และยั่งยืนระหวางมหาวิทยาลัยกับ

หนวยงานและสถานประกอบการ 

 การพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา เปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานดานการฝกปฏิบัติงานของ

นักศึกษา ตั้งแตกอน ระหวาง และหลังการฝกปฏิบัติงาน โดยมีหนาท่ีในการประสานงานระหวางสาขา/หลักสูตร 

นักศึกษา และสถานประกอบการ เพ่ือขอความอนุเคราะหและสงนักศึกษาเขารับการฝกปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมกอนการฝกปฏิบัติงาน ประสานงานดานการนิเทศของอาจารยท่ีปรึกษา ระหวางการ              

ฝกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการและหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการปจฉิมนิเทศโดยนําเสนอผล

การฝกปฏิบัติงาน 

 รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือ

รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพ่ือจะไดนํา รวมรวมขอมูลโครงการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสงขอมูลใหแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 
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สารบัญ 

 

 หนา 

คํานํา  2 

สารบัญ  3 

สวนท่ี 1โครงการฝกงานสหกิจศึกษา และการฝกงานทางวิศวกรรม 4 

สวนท่ี 2การบูรณาการเรียนรูรวมกับการทํางาน 19 

สวนท่ี 3โครงการบัณฑิตพันธุใหม 29 

สวนท่ี 4หลักสูตร Non Degree 79 

สวนท่ี 5หลักสูตรระยะส้ัน 98 

สวนท่ี 6โครงการอ่ืน ๆ 101 
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1) โครงการฝกงานสหกิจศึกษา และการฝกงานทางวิศวกรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดทําโครงการฝกงาน ฝกประสบการณโครงการสหกิจศึกษา โครงการฝกงาน 

และโครงการฝกวิชาชีพครู โดยในปการศึกษา 2562 ไดมีการจัดการในดานประสบการณวิชาชีพโดยมีรายละเอียด

แตละโครงการดังนี้  

1.1) โครงการสหกิจศึกษา 

 สหกิจศึกษา ( Cooperative Education) เปนการจัดใหมีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาใน

สถานศึกษา ใหเขากับการหาประสบการณจริง  จากการทํางานในสถานประกอบการอยางมีหลักการ  และเปน

ระบบโดยกําหนดใหนักศึกษาออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงานเต็มเวลา  เปนระยะเวลา1 ภาค

การศึกษา หรือไมนอยกวา 16 สัปดาหโดยในปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 496 

คน รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางสรุปขอมูลโครงการสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ทุกพ้ืนท่ี 

 

ลําดับ คณะศวกรรมศาสตร 
เขตพ้ืนท่ี 

เชียงใหม เชียงราย ตาก 

1 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 21 - 70 

2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 - - 

3 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร 1 - - 

4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 39 12 33 

5 วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม 26 - - 

6 
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 

2 - 29 

7 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส - 12 - 

8 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 21 19 43 

9 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา - - 32 

10 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 8 48 

11 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส - 11 - 

  จํานวนรวม 179 62 255 
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1.2) โครงการฝกงานทางวิศวกรรม  

 เปน รายวิชาท่ีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตองเขารวมและ

ออกฝกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการ โดยมีจํานวนชั่วโมงในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 240 ชั่วโมง (ภาค

การศึกษาฤดูรอน) เพ่ือมุงเนนใหนักศึกษาไดนําเอาหลักความรูทางดานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตางๆ  ท่ีไดรับ

นําไปประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงตามบริบทของสถานประกอบการตางๆและนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมอีกตอไป

ซ่ึงในปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาเขารวมการฝกปฏิบัติงานจํานวนท้ังสิ้น 143 คน รายละเอียดดังนี้  

โครงการฝกงานในสถานประการ ในรายหลักสูตร ประกอบดวย วศบ.วิศวกรรมไฟฟา วิชาเอก

วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมโทรคมนาคม , วศบ. วิศวกรรมโยธา , วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม , วศ.บ.วิศวกรรม

แมพิมพ และหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา , ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ,  ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล , ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา ท่ีประกอบดวย วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา , วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส และวิศวกรรม

คอมพิวเตอร รวม 12 หลักสูตร โดยมีภาพรวมในแตละพ้ืนท่ีรายละเอียดคือ  

 

ตารางสรุปขอมูลการฝกงานทางวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร ทุกพ้ืนท่ี 

ลําดับ หลักสูตร เขตพ้ืนท่ี 
เชียงใหม เชียงราย ตาก พิษณุโลก 

1 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 7 - - - 
2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 26 20 40 1 
3 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 4 - - - 
4 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 2 37 6 - 

  จํานวนรวม 39 57 46 1 

 

*สําหรับพ้ืนท่ีนานและลําปางไมมีการฝกงานเนื่องจากสถานการณไวรัสโคโรนา โดยปรับแผนการฝกงานไปป

การศึกษาตอไป 
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1.3) การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศของคุรุสภาท่ีจะใหการรับรองปริญญาเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาไดรับใบประกอบ

วิชาชีพครู  โดยสถานศึกษาจะตองดําเนินเปดสอนในหลักสูตรท่ีใชระยะเวลาศึกษา 5 ป รวมการออกไปปฏิบัติ

ประสบการณวิชาชีพครู ณ สถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีคุรุสภากําหนด เปนระยะเวลา 1 ป  นั้น ซ่ึงในป

การศึกษา 2562 มีนักศึกษาท่ีออกไปการฝกประสบการณวิชาชีพครู ตามสถานศึกษาตาง ๆ ท้ังสิ้นจํานวน 290 คน 

ดังนี ้

 

ตารางสรุปขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพครู วิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร ทุกพ้ืนท่ี 

 

ลําดับ คณะวิศวกรรมศาสตร 
เขตพ้ืนท่ี  

เชียงใหม ตาก พิษณุโลก 

1 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 40 - - 

2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 41 11 30 

3 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล - 29 27 

4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - 24 29 

5 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 59 - - 

  จํานวนรวม 140 64 86 

 

โดยมีรายละเอียดในแตละโครงการดังเอกสารแนบทายนี้  
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(สหกิจศึกษาและการฝกงานทางวิศวกรรม) 
Cooperative Education & Engineering Practice 

 
สหกิจศึกษา ( Cooperative Education) เปนการจัดใหมีการผสมผสาน การเรียนของนักศึกษาใน

สถานศึกษา ใหเขากับการหาประสบการณจริง  จากการทํางานในสถานประกอบการอยางมีหลักการ  และเปน
ระบบโดยกําหนดใหนักศึกษาออกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ   ในฐานะพนักงานเต็มเวลา   เปนระยะเวลา             
1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 16 สัปดาห 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
            สหกิจศึกษา   (Cooperative Education) เปนแผนการศึกษาโดยมีจุดมุงหมายใหบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรไดมีประสบการณปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนใหนักศึกษาได
นําเอาวิชาการท้ังทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตางๆ ท่ีไดศึกษามาแลวนําไปปฏิบัติในสถานประกอบการใหไดผลดี ทํา
ใหบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรสามารถเรียนรูประสบการณจากการไปปฏิบัติงาน และทําใหบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรมี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงคท่ีสถานประกอบการตองการมากท่ีสุด เพ่ือเปนการสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือ  อันดีระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับสถานประกอบการท่ีบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรไดไปปฏิบัติ อีกท้ังเปน
การเผยแพรเกียรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตอบุคคลและ
หนวยงานตางๆ ท่ีอยูภายนอก 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงเก่ียวกับการทํางานจริงในสถานประกอบการ 
2. ศึกษาเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการงานในสถานประกอบการอยางละเอียด 
3. ไดพบเห็นปญหาตางๆ ท่ีแทจริงของสถานประกอบการและคิดคนวิธีแกปญหาเฉพาะหนา 
4. ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรสวนตาง ๆ  ของผูรวมปฏิบัติงานสถานประกอบการท้ังดาน

บุคลิกภาพหนาท่ีความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน และการปฏิบัติงานเฉพาะ 
5. การรูจักปรับตัวใหเขากับสังคมในสถานประกอบการ การเปนผูนําและเปนผูตามท่ีเหมาะสม 
6. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง  คณะวิศวกรรมศาสตร   กับสถานประกอบการท่ีนักศึกษาไดไป

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
7. เผยแพรชื่อเสียงของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตอบุคคล  และ

หนวยงานตางๆ ท่ีอยูภายนอก 
8. เปดโอกาสใหสถานประกอบการท้ังภาคเอกชนและภาครัฐไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
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9. ใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัยไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 

 
1.3 หลักสูตรสหกิจศึกษา 
          ไดจัดระบบการศึกษาเพ่ือเปน  ระบบทวิภาค  โดยใน 1 ปการศึกษาจะประกอบดวย  2 ภาคการศึกษา 
โดยหลักสูตรสหกิจศึกษามีลักษณะดังนี้ 

- เปนหลักสูตรบังคับสําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ีภาควิชาตนสังกัดของนักศึกษาจะเปน
ผูรับผิดชอบคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน    เขารวมโครงการฯ 

- จัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือภาคการศึกษาท่ี 1 ,ท่ี 2 
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 4  

- ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีคาเทากับ 6 หนวยกิต 
- กําหนดใหนักศึกษาจะตองไปปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา โดยจะตองมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนด  ท้ังนี้ไมต่ํากวา 15สัปดาห 
- นักศึกษาสหกิจตองผานรายวิชาชีพข้ันต่ําตามเกณฑท่ีสาขาวิชากําหนด  
- นักศึกษาสหกิจตองผานการเตรียมความพรอมกอนการออกปฏิบัติงาน  ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง  โดย

งานสหกิจจัดใหมีวิชาเตรียมความพรอมใน 1-2 ภาคการศึกษากอนการออกปฏิบัติงาน 
 
1.4. กลุมงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education Division)  
 งานสหกิจศึกษา มีหนารับผิดชอบในการประสานงานและอํานวยความสะดวกแกสถานประกอบการ 
อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา ในสวนท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษา อยู
ภายใตการดูแลของรองคณบดีฝายวิชาการ มีคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึง
ประกอบดวย อาจารยประสาน และเจาหนาท่ีประสานงานของทุกภาควิชา และเจาหนาท่ีประสานงานของทุก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 สํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เลขท่ี 128 ถ.หวยแกว  ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 
โทรศัพท  053-921 444 ตอ 1236 
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1.5 หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีจัดการเรียน
การสอนดานสหกิจศึกษา/การฝกงาน/การปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ คณะวิศวกรรมศาสตร สหกิจ ฝกงาน วิชาชีพครู 

1 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล    

2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ    

 
-  วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร    

 
-  วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ    

 
-  วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร    

 
-  วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเลก็ทรอนิกส    

3 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร    

4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา    

 
-  วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา    

 
-  วิชาเอกวิศวกรรมโทรคมนาคม    

5 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัต ิ    

 
-  วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ    

 
-  วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส    

6 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร    

7 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา    

8 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม    

9 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ    

 
- วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ    

 
- วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต    

 
- วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส    

10 วศ.บ.วิศวกรรมแมพิมพ    

11 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา    

12 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ    

13 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล    

14 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา    

 
- วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟา    

 
- วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม    

 
- วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร    
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1.6 ปฏิทินกําหนดการดําเนินงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษา/ฝกงาน) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

1.7 ข้ันตอนการดําเนินงานโรงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ลําดับ กิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี 
 1 - 2562 

ภาคเรียนท่ี  
2 - 2562 

ภาคเรียน 
ฤดูรอน-2562 

1 

ประชาสัมพันธและเปดรับสมัคร

นักศึกษาท่ีประสงคเขารวม

โครงการฯ 

4 กุมภาพันธ - 31 
พฤษภาคม 2562 

5 สิงหาคม -  
18 ตุลาคม 2562 

6 มกราคม - 20 
มีนาคม 2563 

2 
ติดตามเอกสารตอบรับของสถาน

ประกอบการ 
3 มิถุนายน 2562 21 ตุลาคม 2562 23 มีนาคม 2563 

3 
ปฐมนิเทศนักศึกษาพรอมรับ

หนังสือสงตัว 
6 มิถุนายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562 31 มีนาคม 2563 

4 

นักศึกษาเขารวมการปฏิบัติงาน  

และรายงานตัวตามสถาน

ประกอบการ 
17 มิถุนายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 7 เมษายน 2563 

5 

นิเทศนักศึกษาตามสถาน

ประกอบการ 

 (ครั้งท่ี ๑) 
1-26 กรกฎาคม 2562 2-27 ธันวาคม 2562 4-22 พฤษภาคม 2563 

6 

นิเทศนักศึกษาตามสถาน

ประกอบการ 

 (ครั้งท่ี 2) 

16 กันยายน - 
4 ตุลาคม 2562 

3-28 กุมภาพันธ 2563 - 

7 
นักศึกษาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

โครงการฯ 
4 ตุลาคม 2562 28 กุมภาพันธ 2563 22 พฤษภาคม 2563 

8 

นักศึกษารายงานตัวกลับและเขา

รวมปจฉิมนิเทศระดับหลักสูตร 

- สงแบบประเมินผลปฏิบัติงาน  
- แบบรายงานการปฏิบัติงาน 
- นําเสนอผลงานการปฏิบัติงาน  

7-9 ตุลาคม 2562 2-4 มีนาคม 2563 
25-27 พฤษภาคม 

2563 

9 
นักศึกษาเขารวมปจฉิมนิเทศและ

นําเสนอผลงานระดับคณะ 
10 ตุลาคม 2562 6 มีนาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563 

10 

อาจารยประจํารายวิชาระดับ

หลักสูตร  

สงสรุปผลการประเมินงานของ

นักศึกษา 

15 ตุลาคม 2562 10 มีนาคม 2563 3 มิถุนายน 2563 

11 คณะ สงผลสรุปการดําเนินงาน 22 ตุลาคม 2562 16 มีนาคม 2563 10 มิถุนายน 2563 
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จัดสงรายช่ืออาจารยนิเทศกประจํา
หลักสูตร และรายชื่อนักศึกษา

พรอมสถานประกอบการ

นักศึกษาสงเอกสารใบสมัครเขารวมโครงการฯ 
สาขารวบรวม สงตอ สนง.คณะวิศวฯ

ปฎิเสธ

การขอเขานิเทศนักศึกษา
ตามสถานประกอบการ

จัดทําหนังสือติดตอสถานประกอบการ 
และแจงผลตอบกลับสาขาฯ

เขารวมโครงการปฐมนิเทศ
พรอมรับหนังสือสงตัว

ติดตามประเมินผลปฏิบัติงาน 

โครงการปจฉิมนิเทศและแสดงผลงาน(ระดับคณะ) 
พรอมสรุปรายงานโครงการ

นักศึกษาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
และจัดสงรายงานสรุปผลงานโครงการ 

นักศึกษาเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศ(ระดับสาขา)
โดยสาขาคัดเลือกผลปฏิบัติงานดีเดน
หลักสูตร ลๆะ 5 สถานประกอบการ 
เพื่อเขารวมโครงการฯ(ระดับคณะ)

สาขา

นักศึกษา,

สาขา

สนง.คณะวิศวฯ

นักศึกษา,

อาจารยนิเทศก,

สนง.คณะวิศวฯ

อาจารยนิเทศก

อาจารยนิเทศก,

นักศึกษา,

อาจารยนิเทศ

นักศึกษา,

สาขา

นักศึกษา,

อาจารยนิเทศก,

สนง.คณะวิศวฯ

ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ตอบรับ
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 คณะวิศวกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาสงเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซ่ึงเปนระบบการศึกษาท่ีผสมผสานการเรียนรูรวมกับการปฏิบัติงานจริง
(Work Integrated Learning) เพ่ือเสริมสรางคุณภาพของนักศึกษาท่ีผานประสบการณการทํางานในสถาน
ประกอบการ ท่ีตรงตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังตรงกับความตองการดานคุณภาพของตลาดแรงงาน 
โดยในปการศึกษา 2562 มีขอมูลนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา รายละเอียดดังตอไปนี้  
 
2.1 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษา/ฝกงาน) ประจําปการศึกษา 2562 
 
 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษา/ฝกงาน) ประจําปการศึกษา 2562  มี
จํานวนท้ังสิ้น  228 คน ประกอบดวยนักศึกษา 4 สาขา ไดแก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรม          
อุตสาหการ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม และสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เขตพ้ืนท่ีเชียงใหม แบงตามหลักสูตร 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา(คน) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนฤดูรอน 

1 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 20 7 
2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 8 19 - 
3 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร - 1 - 
4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา 3 36 26 
5 วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม 26 - - 

6 
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

- 2 - 

7 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร 19 12 4 
8 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา - - 2 
9 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - - - 
10 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 5 - 
11 วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต - - - 
12 วศ.บ.วิศวกรรมแมพิมพ - - - 
13 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา - - 0 
14 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - - - 
15 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม - - - 
16 ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร - - - 
 รวม 94 95 39 
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            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลลานนา 

2.1จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษา/ฝกงาน) ประจําปการศึกษา 2562(ตอ) 
เขตพ้ืนท่ีเชียงใหม แบงตามสาขา 
 

ลําดับ สาขา 
จํานวนนักศึกษา(คน) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนฤดูรอน 

1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 9 40 7 
2 สาขาวิศวกรรมไฟฟา 48 50 30 
3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 37 5 - 
4 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม - - 2 
5 สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - - - 
 รวม 94 95 39 

 
 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา  

(สหกิจศึกษา/ฝกงาน)ประจําปการศึกษา 2562 
 
 
 
 

25%

56%

18%

1% 0%
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมไฟฟา

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

ไฟฟา 

อุตสาหการ 

เครื่องกล 

โยธาและสิ่งแวดลอม 
ครุศาสตร 
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            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลลานนา 

2.2.  จํานวนสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษา/ฝกงาน) ประจําป

การศึกษา 2562 

 จํานวนสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (สหกิจศึกษา/ฝกงาน) ในป

การศึกษา 2562 มีท้ังสิ้น 109 แหง ไดแก กรุงเทพมหานครปทุมธานีชลบุรีระยอง สมุท รปราการอยุธยาอุตรดิตถ

พิษณุโลก ตากแพรพะเยาลําปางลําพูนเชียงใหม เปนตน 

เขตพ้ืนท่ีเชียงใหม 

 

ลําดับ รายการ 
จํานวนสถานประกอบการ(แหง) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนฤดูรอน 

1 หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12 6 14 
2 หนวยงานเอกชน 40 37 10 
 รวม 42 43 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละของสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา 
 (สหกิจศึกษา/ฝกงาน)ประจําปการศึกษา 2562 

 

 

 

27%

73%

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานเอกชน
เอกชน 

หนวยงานรัฐ 
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            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลลานนา 

2.3จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (การฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครู)    
ประจําปการศึกษา 2562 
 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (การฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครู)ประจาํป
การศึกษา 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น  132 คน ประกอบดวยนักศึกษา 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 
หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
 
เขตพ้ืนท่ีเชียงใหม 
 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา (คน) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 21 19 

2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 28 

3 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟา - - 

    - วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 38 21 
 รวม 72 60 

 
 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา  

(การฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครู)ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
 

29%

29%

42%

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม

ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกฯ 

ค.อ.บ. โยธา 

ค.อ.บ.อุตสาหการ 
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            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลลานนา 

2.4.  จํานวนสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (การฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพ

ครู)ประจําปการศึกษา 2562 

 จํานวนสถาน ศึกษาท่ีเขารวมโครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา (การฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครู)

ในปการศึกษา 2562 มีท้ังสิ้น 51 แหง ซ่ึงสวนใหญอยูในเขตภาคเหนือ ไดแก วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ 

วิทยาลัยสารภัพชาง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เปนตน 

เขตพ้ืนท่ีเชียงใหม 

 

ลําดับ รายการ 
จํานวนสถานศึกษา (แหง) 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1 หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 23 20 
2 หนวยงานเอกชน 4 4 
 รวม 27 24 

 
 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนรอยละของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา  

(การฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครู)ประจําปการศึกษา 2562 
 

 

84%

16%

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานเอกชน

เอกชน 

หนวยงานรัฐ 
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ภาพประกอบโครงการสหกิจ ฝกงาน และฝกสอน 
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2. การบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน 
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2) การบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน 

 โครงการบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน โครงการท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ได

ดําเนินการประกอบดวย 

1) โครงการรวมกับบริษัทสยามมิชลีน จํากัด 

กลุมอุตสาหกรรม  

ชิ้นสวนยานยนต (แมพิมพ / เสนลวด /ยางลอ) 

สถาบันการศึกษาท่ีทําความรวมมือ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ลานนา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรชางกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา 

 ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา  

ปการศึกษา 

 ปการศึกษา 2555 – 2562 

สถานท่ีดําเนินงาน 

 บริษัท สยามมิชลีน จํากัด แหลมฉลัง (ชลบร)ี และบริษัทสยามมิชลีน ระยอง 

Website  

www.michelin.co.th 
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2) โครงการรวมกับบริษัทสตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

กลุมอุตสาหกรรม  

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส) 

สถาบันการศึกษาท่ีทําความรวมมือ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ลานนา 

 ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา  

ปการศึกษา 

 ปการศึกษา 2558 – 2559 

สถานท่ีดําเนินงาน 

 บริษัท สตารไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

Website  

www.starsmicro.com/en/index.php 
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3) โครงการรวมกับบริษัทกรุงเทพไดอแคสซติ้ง แอนดอินเจกช่ัน จํากัด (BDI group) 

กลุมอุตสาหกรรม  

ชิ้นสวนยานยนต (ชิน้สวนจักรยานยนต) 

สถาบันการศึกษาท่ีทําความรวมมือ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ลานนา 

 หลักสูตรา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาชาวิชาอุตสาหการ ระดับปริญญาตรี                      

คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ตาก 

ปการศึกษา 

 ปการศึกษา 2558 – ปจจุบัน 

สถานท่ีดําเนินงาน 

 บริษัท บีดีไอ อัลลอย เอ็นเตอรไพรส จํากัด (BAE) และโครงงาน บีดีไอ จํากัด จ.สมุทรปาการ 

Website  

www.http://www.bdig.co.th/?page_id=4654 
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3. โครงการบัณฑิตพันธุใหม 
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3) โครงการบัณฑิตพันธุใหม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา ไดเขารวมโครงการบัณฑิตพันธุใหม เพ่ือการพัฒนา

กําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิต ตามนโยบายภารปฏิรูปการอุดมศึกษาประเทศไทย โดยคณะ

วิศวกรรมศาสตรไดมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังนี้ 

3.1 หลักสูตรอิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

3.2 หลักสูตรเกษตรชีวภาพ 

โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
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โครงการบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิต  

ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทปริญญา (Degree) 

 
1. รายละเอียดหลักสูตร 

 1.1 ชื่อมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 1.2 ชื่อหลักสูตร   อิเล็กทรอนิกสและระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 1.3 กลุมอุตสาหกรรม  

⬜  อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

 ⬜  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ⬜  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 ⬜  หุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ⬜  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 

 ⬜  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

⬜  อุตสาหกรรมดิจิทัล 

⬜  กลุมดูแลผูสูงอายุ 

⬜  soft skill 
 

 1.4 ชือ่หนวยงานหรือสถานประกอบการท่ีรวมการจัดการเรียนการสอน  
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส(ประเทศไทย)จํากัด 
 

1.5 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชื่อ เบอรโทรศัพทและ e-mail) 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท e-mail 

1 ผศ.พิสิษฐ  วิมลธนาสิทธ์ิ ประธานหลักสูตร วศบ.รอ. 0817846888 pisit@rmutl.ac.th 

2 ผศ.สมศักดิ์  วรรณชัย อาจารยประจําหลักสูตร วศบ.รอ. 0818845903 Somsak_cr@Rmutl.ac.th 

3 ผศ.อาทิตย  ยาวุฑฒิ อาจารยประจําหลักสูตร วศบ.รอ. 0979233370 yartit@rmutl.ac.th 

4 นายอนันต  วงษจันทร อาจารยประจําหลักสูตร วศบ.รอ. 0812680032 anandata@hotmail.com 

5 นายจักรรินทร  ถ่ินนคร อาจารยประจําหลักสูตร วศบ.รอ. 091-8598812 Jakarin_t@Rmutl.ac.th 
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2. แผนการรับนักศึกษา 

 2.1  จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา...................30.................คน (ตองสอดคลองกับเอกสารหลักสูตร (มคอ 2) 

 2.2  ปการศึกษาในการเปดสอน (ระบุภาคการศึกษา และปการศึกษา) 

 2.3  ระยะเวลาในการดําเนินการ ..........…2……….. ป   

 2.4  รูปแบบการศึกษา (บัณฑิตศึกษา, 4ป, ตอเนื่อง หรือเทียบโอน) 

 - เทียบโอน 

 2.5 กลุมเปาหมายท่ีเขารับการศึกษา 

⬜ 2.5.1 ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือระดับ ปวช. 
2.5.2 นิสิต/นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส 

⬜ 2.5.3 ผูท่ีทํางานแลวและตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะ 

⬜ 2.5.4 ผูท่ีทํางานแลวแตตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะท่ีแตกตางไปจากเดิม  

⬜ 2.5.5 ผูสูงอายุหรือผูท่ีเกษียณแลวตองการจะประกอบอาชีพอ่ืนท่ีแตกตางจากเดิม  
 

3. การออกแบบหลักสูตร 
 3.1 ระบุท่ีมาของการกําหนดแนวคิด เหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  ปจจุบันความเจริญทางดานเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในงานดานตางๆ     ท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจ ภาคการเกษตร และภาคการศึกษา ซ่ึงมีผลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศไทยเปน
อยางมาก การใชเทคโนโลยีหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติเปนอีกดานหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับ
และนําเขามาใชอยางกวางขวางสอดรับกับการกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาไดตระหนักถึงเรื่องดังกลาว ประกอบกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีความรูความสามารถดานวิชาการและมี
ความชํานาญการดานทักษะการปฏิบัติงาน พรอมเพ่ิมศักยภาพใหแกแรงงานภายในประเทศ ใหสามารถพัฒนาและ
ใชงานหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติใหเปนประโยชนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใน
ประเทศ เนื่องจากบุคลากรภายในประเทศสวนใหญยังขาดความรูความสามารถในการนําเทคโนโลยีหุนยนตและ
ระบบควบคุมอัตโนมัติมาใชประโยชนในงานอุตสาหกรรม เปนการตอบรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอ 2. การ
สรางความสามารถในการแขงขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 3 การ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ซ่ึงเนนท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจไทยแบบกาวกระโดด ( New S-Curve) ซ่ึงเปนรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม เพ่ือเปลี่ยน
รูปแบบสินคาและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมใหมหรืออุตสาหกรรมอนาคตนี้ จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ   ซ่ึงตอยอดอุตสาหกรรมเดิม สามารถเพ่ิมรายไดของประชากร และกาวสูการเปนประเทศ
พัฒนาแลว  เปนการลดการใชแรงงานในวัยทํางานท่ีนับวันลดนอยลงเรื่อยๆ อีกท้ังสามารถนําไปประยุกตใชในงาน
อุตสาหกรรมขนาดยอมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิต และตอยอดสูภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ผลักดันประเทศให
หลุดพนจากกับดักของประเทศรายไดปานกลางข้ึนสูประเทศรายไดสูง  
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 ดวยศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซ่ึงเปนหนึ่งในจํานวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ๙ แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเนนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ทําการวิจัยผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการ
ทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตอยอดใหผูสําเร็จการ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มีความพรอมทางดานเครื่องมือและหองปฏิบัติการพ้ืนฐาน บุคลากรมีความรูความสามารถดานวิชาการและมีความ
ชํานาญการดานทักษะการปฏิบัติงาน มีการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานแมคคาทรอนิกส หุนยนต
อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติใหบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดมา สงเสริมนักศึกษาเขารวมการแขงขันฝมือ
แรงงาน ตั้งแตป 2550 เปนตัวแทนระดับภาคเขาแขงขันระดับชาติ ( National skills Competition) เปนตัวแทน
ประเทศไทยเขารวมการแขงขันระดับอาเซียน ( Asean skills Competition)    และเปนตัวแทนประเทศไทยเขา
รวมการแขงขันระดับนานชาติ ( World skills Competition)  และสามารถควารางวัลชนะเลิศผลงานเปนท่ี
ประจักษท้ังในเวทีระดับชาติและในระดับนานาชาติ    สวนการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีท่ีผานมา 
เปนองคความรูในระดับพ้ืนฐาน เนื่องจากยังไมมีเครื่องมือท่ีทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เปนเหตุให
แรงงานขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ ตองพ่ึงพาตางชาติ ทําใหอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนา
อยางลาชา  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จึงไดจัดทํา โครงการสรางบัณฑิตพันธใหมและกําลังคนท่ีมี
สมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตโดยใชหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ “หลักสูตรอบรม
ระยะสั้นดานการใชงานระบบวิชั่นและโมชั่นคอนโทรลในการตรวจสอบชิ้นงานในการผลิตรวมการระบบหุนยนต
และระบบอัตโนมัติ” เปนปท่ี 2 ตอเนื่องจากโครงการฯ ป 2562  เพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาไทย    ตอยอดการพัฒนาท่ีตอบโจทยการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอนาคพลวัตร ( New S-
Curve)    ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ( New Growth Engines) ของประเทศ  สรางบัณฑิตพันธใหมใหเปนไปตามความ
ตองการของสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรม   ตอยอดการพัฒนาท่ีตอบโจทยการขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมอนาคพลวัตร ( New S-Curve)    ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ( New Growth Engines) ของประเทศ 
เปนหลักสูตรปริญญาตรี    เทียบโอนประสบการณหลักสูตรตอยอดชั้นปท่ี 3  และชั้นปท่ี 4  และรับนักศึกษาจาก 
ปวส. รวมกับรวมกับกลุมบริษัทสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ตําบลสันกลาง อําเภอเมืองจังหวัด
ลําพูน ไดแกบริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส จํากัด   บริษัทเปปซีโคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด บริษัทมูราตะ 
(ประเทศไทย)  จํากัด    บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 
จํากัด (มหาชน) 
 โดยมีจุดประสงคดังนี้  

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติใหเปนผูท่ีมีความรูและความคิดสรางสรรคท้ัง

ทางทฤษฎีและปฏิบัติ สําหรับการพัฒนาประเทศและพรอมท่ีจะศึกษาในระดับสูงตอไป  

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในดานการ

ประยุกตวิทยาการพ้ืนฐาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือพัฒนา

ตนเอง 
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3. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติใหเปนผูท่ีมีความคิดและการทํางานอยางมี

ระบบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาท่ี

และสังคม 

 
3.2 วิธีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเม่ือสําเร็จการศึกษา 
(สอดคลองกับขอกําหนดของโครงการ) 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี ประหยัดและอดออม ความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ ความมีน้ําใจ 

เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2.ดานความรู 

ความรูเทาทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีทันสมัยความเขาใจในวิชาชีพและงานท่ีรับผิดชอบ สามารถ

ริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนาการเรียนรูสูสากล 

3. ดานทักษะทางปญญา 

ความสามารถในการรับรู/เรียนรูงานตามศาสตรของพระราชา สูการเปนผูประกอบการท่ียั่งยืน 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคม 

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีทักษะในการใชชีวิตท่ีดีตอตนเองและสังคม 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการทํางานและการติดตอสื่อสาร

การคิดวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ 

ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถทางดานวิชาชีพดังนี้ 

1.วิเคราะหและออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Automation) 

2.ออกแบบระบบ System Integration 

3.ออกแบบและประยุกตใชระบบ FMS (Flexible Manufacturing System) 

4.ออกแบบระบบควบคุมคุณภาพโดยใชระบบ Digital Image Processing 

5.ออกแบบชิ้นงานท้ังสองมิติและสามมิติโดยใชโปรแกรม Solid Work 

6.สามารถข้ึนรูปชิ้นงานโดยใช 3D Printer หรือ CNC ได 

7.เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรโดยใชโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร (PLC) 

8.เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรผานหนาจอสัมผัส (HMI) 

9.เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรผานระบบคอมพิวเตอร SCADA 
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 3.3. แสดงวิธีการรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดรวมทําหลักสูตรอยาง
ชัดเจน (Degree) 

1. ศูนยแมคคาทรอนิกสและออโตเมชั่น ( Mechatronic and Automation Center) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

2. บริษัท กลุมบริษัทสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน     ตําบลสันกลาง อําเภอเมืองจังหวัด

ลําพูนไดแก 

2.1 บริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส จํากัด 

2.2 บริษัทเปปซีโคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 

2.3บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

2.4บริษัท มูราตะ (ประเทศไทย) จํากัด 

3. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 

 

4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 4.1 แนวทางการกําหนดเนื้อหาสาระและโครงสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรู 
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คุณลักษณะของผลการเรียนรูในมาตรฐาน
อาชีพชางแมคคาทรอนิกส 

โครงสรางหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. มีทักษะระดับฝมือและเทคนิคในการ
ปฎิบัติงานและสามารถแกปญหาทาง
เทคนิคจากการใชคูมือ แบบสั่งงาน แบบ
ไฟฟาและขอมูลท่ีเก่ียวของภายใตการ
แนะแนวของผูบังคับบัญชา 

2. มีทักษะระดับฝมือและเทคนิคในการ
ปฎิบัติงานและ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
ในการติดตั้ง วัด ทดสอบและปรับตั้งการ
ทํางานของระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส 
ท่ีเก่ียวของกับงานโดยใชทฤษฎีและ
เทคนิคทางดานชางเทคนิคทางกลและ
ไฟฟาแบบบูรณาการ 

3. มีทักษะทางเทคนิคในการปฎิบัติงานท่ีมี
ความซับซอนของเทคโนโลยีข้ันสูงในการ
ควบคุมการทํางานรวมกันของระบบ
ไฟฟา เครื่องกลและคอมพิวเตอรและมี
สวนรวมในการวางแผน บริหารจัดการ  
หาขอสรุปและการตัดสินใจแกปญหาท่ี
เก่ียวของกับงานโดยใชทฤษฎีและเทคนิค
ในการแกปญหาอยางอิสระทางดานชาง
เทคนิคทางเครื่องกล ไฟฟาและ
คอมพิวเตอร ในการติดตั้งและทดสอบ
การทํางานของระบบควบคุมระบบแมค
คาทรอนิกสพรอมท้ังการติดตั้งและ
ทดสอบการทํางานของระบบควบคุม
มอเตอร ซึ่งเปนความรูทางดานเทคนิคท่ี
มีการบรูณาการของความรูทางเครื่องกล 
ไฟฟาและคอมพิวเตอร พรอมท้ังสามารถ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหมๆไดและ
สามารถอบรมและฝกฝนบุคคลอ่ืนได 

 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 136 
หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
    1.1 วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 
          24 หนวยกิต 
    1.2 วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 
         6 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี 38 หนวย

กิต 
    2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 47 หนวยกิต 
    2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

1. เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความรู 
ความสามารถในการใชหลักวิชา
ทางดานวิศวกรรม สําหรับดําเนินงาน
ในดานอุตสาหกรรมเกษตรและ
ชีวภาพ โดยเนนการปรับปรุง พัฒนา
เครื่องมือ เครื่องจักรกลในงาน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ตลอดจน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการสําหรับงาน
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลใน
งานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส อีกท้ัง
สามารถออกแบบและพัฒนา
กระบวนการทางวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกสได 

3. เพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล 
ในการสงเสริมใหมีทรัพยากรบุคคลท่ี
มีความรูความสามารถในงานดาน
วิศวกรรมและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหเทาเทียมกันท่ัวประเทศ 

4. เพ่ือฝกฝนใหบัณฑิตมีความคิดริเริ่ม มี
กิจนิสัยในการคนควาปรับปรุงตนเอง
ใหกาวหนาอยูเสมอ สามารถ
แกปญหาดวยหลักการและเหตุผล 
ปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการท่ีมีการ
วางแผนและควบคุมอยางรอบคอบ 
ซึ่งจะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เปาหมายอยางประหยัดรวดเร็ว และ
มีคุณภาพ 

5. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ความมี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต 
ความขยันหมั่นเพียร ความสํานึกใน
จรรยาอาชีพ และความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีและสังคม 
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4.2 แสดงแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีตองรวมมือกับสถานประกอบการอยางเขมขน 
 

หนวยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ (สคช.) ชื่อวิชาในหลักสูตร 
หนวยสมรรถนะ(Unit of Competency) ชั้น 3 
จํานวน 12 หนวย 

 

โมดูล 1/12 วางแผนและควบคุมข้ันตอนการทํางาน 
- วางแผนงานหรือแผนกระบวนการ 
- เขาใจระบบเอกสารตามระบบคุณภาพมาตรฐานของ

องคกร 

ENGEL209   การวางแผนการผลิตและการควบคุม 
ENGEL219   การควบคุมคุณภาพ 
 

โมดูล 2/12 อาน ตรวจสอบ ระบุและจําแนกประเภทของช้ินสวน
ทางกลท่ีกําหนดตามมาตรฐานการผลิต 
- อานและเขาใจความหมายของแบบสั่งงาน 
- เลือกและใชเครื่องมือวัดและอุปกรณเสริมตางๆใน

การวัดปริมาณทางมิต ิ
- วัดขนาดของช้ินงานและเปรียบเทียบกับคาพิกัดดาน

ขนาดท่ีกําหนดในแบบสั่งงาน 
- วัดขนาดทางดานรูปราง (GD&T) และเปรียบเทียบ

กับคาพิกัดท่ีกําหนดในแบบสั่งงาน 

ENGCC301   เขียนแบบวิศวกรรม 
ENGCC303   วัสดุวิศวกรรม 
ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
 

โมดูล 3/12 ตัด การข้ึนรูป ช้ินสวนทางกลแบบดวยทักษะและ
การใชเครื่องมือ 
- เลื่อย โลหะแผน แผนไม แผนพลาสติกเปนรูปราง

ตามระบุในแบบ 
- ปรับพ้ืนผิวสําหรับการประกอบและการวัด 
- เจาะรูบนช้ินงาน 
- กลึงข้ึนรูปช้ินงาน 
- กัดข้ึนรูปช้ินงาน 
- พับ โลหะแผน ตามระบุในแบบ 
- ดัด ทอโลหะ ตามระบุในแบบ 
- ตัด ข้ึนรูป ช้ินสวนทางกลแบบดวยความปลอดภัย 

ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 
ENGEL102   การเตรียมโครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุม 
                 อัตโนมัติ 
ENGEL103   โครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ

โมดูล 4/12 ประกอบและการเช่ือมช้ินสวนทางกล 
- ประกอบงานดวยสกรูและนอตตามระบุในแบบ 
- ประกอบงานดวยหมุดย้ํา 
- ประกอบและการเช่ือมช้ินสวนทางกลดวยความ

ปลอดภัย 

ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 
ENGEL102   การเตรียมโครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุม 
                 อัตโนมัติ 
ENGEL103   โครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
 

โมดูล 5/12 ติดตั้งและรื้ออุปกรณไฟฟากําลัง 
- อานและเขาใจความหมายของแบบวงจรไฟฟากําลัง 
- เลือกใชอุปกรณไฟฟากําลังชนิดตางๆ ตามสเปคท่ี

กําหนดในแบบไฟฟากําลัง 
- เลือกและใชเครื่องมือชางในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา

ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 
ENGEL102   การเตรียมโครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุม 
                 อัตโนมัติ 
ENGEL103   โครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
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หนวยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ (สคช.) ชื่อวิชาในหลักสูตร 
กําลัง 

- วาง Lay out ของตูไฟฟาสําหรับติดตั้งอุปกรณไฟฟา
กําลัง 

- ติดตั้ง รื้อและทําสัญลักษณของสายไฟฟากําลังและ
อุปกรณตางๆ 

- ติดตั้งและรื้ออุปกรณไฟฟากําลังดวยความปลอดภัย 

ENGEE101 วงจรไฟฟา 
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา  
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
 

โมดูล 6/12 ติดตั้งและรื้ออุปกรณไฟฟาควบคุม 
- อานและเขาใจความหมายของแบบวงจรไฟฟา

ควบคุม 
- เลือกใชอุปกรณไฟฟาควบคุมชนิดตางๆ ตามสเปคท่ี

กําหนดในแบบไฟฟาควบคุม 
- เลือกและใชเครื่องมือชางในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา

ควบคุม 
- วาง Lay out ของตูไฟฟาสําหรับติดตั้งอุปกรณไฟฟา

ควบคุม 
- ติดตั้งและรื้ออุปกรณไฟฟาควบคุมและทําสัญลักษณ

ในอุปกรณไฟฟาควบคุม 
- ติดตั้งและรื้ออุปกรณไฟฟาควบคุมดวยความ

ปลอดภัย 

ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 
ENGEL205   เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
ENGEL102   การเตรียมโครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุม 
                 อัตโนมัติ 
ENGEL103   โครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
ENGEL105 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา  
 

โมดูล 7/12 ถอดและติดตั้งช้ินสวนของอุปกรณนิวเมติกส 
- อานและเขาใจการทํางานของวงจรนิวเมติกส 
- เลือกและใชเครื่องมือชางในการถอดและติดตั้ง

อุปกรณนิวเมติกส 
- ถอดและติดตั้งระบบจายลม ระบบดัดฝุนและนํ้าใน

ลมเขากับวงจรนิวเมติกส 
- ถอดและติดตั้งกระบอกลมแบบตางๆเขากับวงจรนิว

เมติกส 
- ถอดและติดตั้งทอลมและวาลวลมแบบตางๆเขากับ

วงจรนิวเมติกส 
- ทําสัญลักษณระบุช่ือของทอลมและอุปกรณนิวเม

ติกสตามท่ีระบุไวในวงจรนิวเมติกส 
- ถอดและติดตั้งช้ินสวนของอุปกรณนิวเมติกสดวย

ความปลอดภัย 

ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 
ENGEL201 นิวเเมติกสประยุกต 
ENGEL211 ไฮดรอลิกสประยุกต 
ENGEL102   การเตรียมโครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุม 
                 อัตโนมัติ 
ENGEL103   โครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
 

โมดูล 8/12 ถอดและติดตั้งช้ินสวนของอุปกรณไฮดรอลิกส 
- อานและเขาใจการทํางานของวงจรไฮดรอลิกส 
- เลือกและใชเครื่องมือชางในการติดตั้งอุปกรณไฮดรอ

ลิกส 
- ถอดและติดตั้งปมนํ้ามัน กรองนํ้ามันและนํ้ามันไฮ

ดรอลิกส 

ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 
ENGEL201 นิวเเมติกสประยุกต 
ENGEL211 ไฮดรอลิกสประยุกต 
ENGEL102   การเตรียมโครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุม 
                 อัตโนมตัิ 

หนาท่ี38/ 103 



 
 
            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลลานนา 

หนวยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ (สคช.) ชื่อวิชาในหลักสูตร 
- ถอดและติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกสและมอเตอรไฮ

ดรอลิกสแบบตางๆเขากับวงจรไฮดรอลิกส 
- ถอดและติดตั้งทอนํ้ามัน วาลวไฮดรอลิกสและระบบ

สะสมความดันแบบตางๆเขากับวงจรไฮดรอลิกส 
- ทําสัญลักษณระบุช่ือของทอนํ้ามันและอุปกรณไฮ

ดรอลิกสตามท่ีระบุไวในวงจรไฮดรอลิกส 
- ถอดและติดตั้งช้ินสวนของอุปกรณไฮดรอลิกสดวย

ความปลอดภัย 

ENGEL103   โครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ

โมดูล 9/12 ถอดและประกอบช้ินสวนทางกลของเครื่องจักร 
- อานและเขาใจความหมายของแบบสั่งงานในการ

ประกอบช้ินสวนทางกล 
- เลือกและใชเครื่องมือชางในการติดตั้งช้ินสวนทางกล 
- ถอดและประกอบช้ินสวนทางกลตางๆของเครื่องจักร 
- ถอดและประกอบช้ินสวนทางกลของเครื่องจักรดวย

ความปลอดภัย 

ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
ENGEL102   การเตรียมโครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุม 
                 อัตโนมัติ 
ENGEL103   โครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 

โมดูล 10/12 ติดตั้งและรื้อถอน เครื่องจักรและระบบตาง  ๆ
- ติดตั้งและรื้อถอนระบบไฟฟาเขาเครื่องจักรและ

ระบบตางๆ 
- ติดตั้งและรื้อถอนระบบทอลมและทอนํ้าเขา

เครื่องจักรและระบบตางๆ 
- ติดตั้งและถอดแทนยึดเครื่องจักร 
- ออกเอกสารแสดงรายละเอียดการรื้อถอนเครื่องจักร 
- ติดตั้งและรื้อถอนเครื่องจักรและระบบตางๆดวย

ความปลอดภัย 

ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 
ENGEL102   การเตรียมโครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุม 
                 อัตโนมตัิ 
ENGEL103   โครงงานดานวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 

โมดูล 11/12 เคลื่อนยายและขนสงเครื่องจักรและระบบตาง  ๆ
- เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับการยก

และเคลื่อนยายเครื่องจักร 
- เคลื่อนยายและขนสงเครื่องจักรและระบบตางๆดวย

ความปลอดภัย 

ENGEL206     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต1ิ 
ENGEL207     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต2ิ 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 
ENGEL217    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 

โมดูล 12/12 บํารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกสเชิงปองกัน  
(Preventive Maintenance mechatronics) 
- บํารุงรักษาและซอมบํารุงตามมาตรฐานการซอม

บํารุงท่ีกําหนดของระบบแมคคาทรอนิกส 
- วิเคราะหขอมูลท่ีบันทึกจากการซอมบํารุงเพ่ือ

ประเมินสถานะความพรอมใชงานของระบบแมคคา
ทรอนิกส 

ENGEL209   การวางแผนการผลิตและการควบคุม 
ENGEL219   การควบคุมคุณภาพ 
 

 
หนวยสมรรถนะ(Unit of Competency) ชั้น 4 
เพ่ิมจํานวน 7 หนวย 

 

หนาท่ี39/ 103 



 
 
            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลลานนา 

หนวยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ (สคช.) ชื่อวิชาในหลักสูตร 
โมดูล 1/7 ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

- ตรวจสอบและควบคุมผลการทํางานตามแผนงาน
หรือแผนกระบวนการ 

- ประเมินผลงานตามแผนงานหรือแผนกระบวนการ
เพ่ือใชในการปรับเปลี่ยนแผนงาน 

ENGEL209   การวางแผนการผลิตและการควบคุม 
ENGEL219   การควบคุมคุณภาพ 
ENGEL206     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต1ิ 
ENGEL207     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต2ิ 

โมดูล 2/7 ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟากําลัง 
- เลือกเครื่องมือวัดและอุปกรณเสริมตางๆในการวัด

ปริมาณไฟฟากําลัง 
- วัด ทดสอบ และบันทึกความตางศักยไฟฟาของ

วงจรไฟฟากําลัง 
- วัด ทดสอบและบันทึกกระแสไฟฟาท่ีไหลใน

วงจรไฟฟากําลัง 
- วัด ทดสอบและบันทึกคาความตานทานของ

วงจรไฟฟากําลัง 
- วัด ทดสอบและบันทึกปริมาณทางไฟฟากําลังดวย

ความปลอดภัย 

ENGEE106   เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
ENGEL206    ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต1ิ 
ENGEL207    ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต2ิ 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 

โมดูล 3/7 ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟาควบคุม 
- เลือกเครื่องมือวัดและอุปกรณเสริมตางๆในการวัด

ปริมาณไฟฟาควบคุม 
- วัด ทดสอบและบันทึกความตางศักยไฟฟาของ

วงจรไฟฟาควบคุม 
- วัด ทดสอบและบันทึกกระแสไฟฟาท่ีไหลใน

วงจรไฟฟาควบคุม 
- วัด ทดสอบและบันทึกปริมาณไฟฟาควบคุมใน

ฟงกช่ันของเวลาดวยออสซิลโลสโคป 
- วัด ทดสอบและบันทึกปริมาณทางไฟฟาควบคุมดวย

ความปลอดภัย 

ENGEL106    วงจรดิจิทัล 
ENGEE106    เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 
ENGEL205    เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
ENGEL206     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต1ิ 
ENGEL207     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต2ิ 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 

โมดูล 4/7 ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของอุปกรณนิวเมติกส 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของระบบจายลม 

ระบบดัดฝุนและนํ้าในลมเขากับวงจรนิวเมติกส 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของกระบอกลมแบบ

ตางๆ 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของวาลวลมแบบ

ตางๆ 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของระบบรวมท้ังหมด

ตามวงจรนิวเมติกส 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของอุปกรณ          

นิวเมติกสอยางปลอดภัย 

ENGEL201 นิวเเมติกสประยุกต 
ENGEL206    ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต1ิ 
ENGEL207    ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต2ิ 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 

โมดูล 5/7 ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของอุปกรณไฮดรอลิกส ENGEL211 ไฮดรอลิกสประยุกต 

หนาท่ี40/ 103 



 
 
            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลลานนา 

หนวยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ (สคช.) ชื่อวิชาในหลักสูตร 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของปมนํ้ามันไฮดรอ

ลิคส กรองนํ้ามันและถังนํ้ามันไฮดรอลิคส 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของกระบอกไฮดรอ

ลิกสแบบตางๆ 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของมอเตอรไฮดรอ

ลิกสแบบตางๆ 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของระบบรวมท้ังหมด

ของวงจรไฮดรอลิกส 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของอุปกรณไฮดรอ          

ลิกสอยางปลอดภัย 
 

ENGEL206    ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต1ิ 
ENGEL207    ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต2ิ 
ENGEL210    วิศวกรรมความปลอดภัย 

โมดูล 6/7 ทดสอบการทํางานของช้ินสวนทางกลของเครื่องจักร 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของตลับลูกปนกับ

เพลาหรือรูสวม 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของเฟองกับเพลา 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของมูเล สายพาน โซ

และสปอกเก็ต 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของรางเลื่อนสําเร็จรูป 

(Linear Guide) 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของบอลสกรู (ball 

screw) 
- ทดสอบและปรับตั้งการทํางานของระบบหลอลื่นและ

สารหลอลื่น 

ENGCC302   กลศาสตรวิศวกรรม 
ENGEL206     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต1ิ 
ENGEL207     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต2ิ 

โมดูล 7/7 ซอมบํารุงระบบแมคคาทรอนิกสแบบ (Break-down 
Maintenance) 

- แกไขปญหาการเกิด Break-down ของระบบแมคคา
ทรอนิกส 

- วิเคราะหหาสาเหตุปญหาการเกิด Break-down ของ
ระบบแมคคาทรอนิกสและความปลอดภัยในการซอม
บํารุง 

ENGEL206     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต1ิ 
ENGEL207     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต2ิ 

หนวยสมรรถนะ(Unit of Competency) ชั้น 5 
เพ่ิมจํานวน 3 หนวย 

 

โมดูล 1/3 เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส 
- อานและเขาใจความหมายของโปรแกรมท่ีใชในระบบ

ควบคุมแมคคาทรอนิกสแบบตางๆ 
- ใชโปรแกรมสําหรับการเขียน อานขอมูลและชุดคําสั่ง

การทํางานลงในระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส 

ENGEL208   คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห 
ENGCC304   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ENGEE113    ระบบควบคุม 
ENGEL212   การใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัต ิ
ENGEL202   โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 
                 ในระบบอัตโนมัติ 
ENGEL213   การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานควบคุม 

หนาท่ี41/ 103 



 
 
            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลลานนา 

หนวยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ (สคช.) ชื่อวิชาในหลักสูตร 
โมดูล 2/3 ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบควบคุม 

- เช่ือมตอระบบควบคุมแมคคาทรอนิกสกับ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลผานโปรแกรมสื่อสาร 

- ติดตั้งชุดควบคุมและอุปกรณเช่ือมตอตางๆ ตามท่ี
ระบุในแบบวงจรไฟฟา 

ENGEL205   เทคโนโลยีเซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
ENGEE113    ระบบควบคุม 
ENGEL212   การใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัต ิ
ENGEL203    การเช่ือมตอระหวางมนุษยและเครื่องจักร 

โมดูล 3/3 ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบควบคุม
มอเตอร 

- ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบควบคุม
มอเตอรประเภทซิงโครนัสมอเตอร (Synchronous 
motor) 

- ติดตั้งและทดสอบการทํางานของระบบควบคุม
มอเตอรประเภทอะซิงโครนัสมอเตอร 
(Asynchronous motor) 

ENGEL206     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต1ิ 
ENGEL207     ปฏิบัติการทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต2ิ 

 
5. แสดงแนวทางการพัฒนาอาจารย  
จัดฝกอบรมในดานหุนยนตและระบบควบคุมอัตโนมัติ เชน 
 - การฝกอบรมหลักสูตรความรูพ้ืนฐานดานอากาศยานตามมาตรฐาน ICAO 
 - โครงการฝกหัดครูซอมอากาศยานแบบ Boeing-737NG Level 1 
 - โครงการฝกหัดครูซอมอากาศยานแบบ Boeing-737NG Level 2 
 - โครงการการซอมบํารุงและตรวจสอบอากาศยานตามมาตรฐ านสากล 
 - โครงการฝกอบรม CNC ในอุตสาหกรรม 4.0 
 - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
 - ฝกอบรมมาตรฐาน PLC 
 - ฝกอบรมหุนยนตอุตสาหกรรม Kuka 
 - ฝกอบรมโปรแกรมอุตสาหกรรม 4.0 LabVIEW 
 
  การประเมินผลหรือวิธีการวัด ( Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลการเรียนรู ในเชิงคุณภาพ
อยางชัดเจน 
  ในปท่ี 1 นักศึกษาในโครงการบัณฑิตพันธุใหมในบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) เขาทํางาน
ในสายการผลิตของโรงงาน ( Collaboration) ซ่ึงจะตองเรียนรูงานและการทํางานของเครื่องจักรในแตละ
สายการผลิต โดยมีวิศวกรพ่ีเลี้ยงคอยกับกํากับและใหคําปรึกษา ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง ในแตละสายการผลิตให
นักศึกษาจะตองนําเสนอแผนและผลของการทํางานในรอบสัปดาหใหกับหัวหนางานเปนภาษาอังกฤษ 
(Communication) หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาหาปญหาเพ่ือนํามาเปนหัวขอในรายวิชาเตรียมโครงงาน ซ่ึง
นักศึกษาจะตองออกแบบการแกปญหา (Creativity) ของสายการผลิตของตนเองโดยมีเปาหมายในการลดของเสีย 
การลดตนทุนการเครื่องจักรในการผลิตและ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ซ่ึงจากท่ีนักศึกษาไปศึกษาโจทยจริง
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จากสถานประกอบการมาแลว หลักสูตรมีหนาท่ีในการใหความรูทางทฤษฎีสําหรับการนํามาบูรณาการเพ่ือ
แกปญหาในสายการผลิตของตนเองได ซ่ึงนักศึกษาไดนําเสนอโครงงานท้ังหมด 11 โครงงานดังนี้ 
 

1. การพัฒนาเครื่องขนาดของอารมหัวอานฮารดดิส  
2. การพัฒนาและการปรบัปรุงระบบการตรวจสอบตําแหนงการบรรจุสติฟเฟนเนอรดวยระบบวิชั่น  
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตแขนหัวอานฮารดิสกดวยเครื่องมือรีมเมอรแบบตางๆ  
4. การพัฒนาเครื่องวัดและบันทึกขอมูลคาการใชพลังงานไฟฟาแบบออนไลน  
5. การพัฒนาระบบชุดขนถายโพลีเอสเตอรฟลมแบบอัตโนมัติ  
6. การออกแบบและพัฒนาเครื่องเคลือบสารยับยั้งการกัดกรอนและเช็คคาความดันท่ีลดลงของ Heat 
Teanfer Module สําหรับซุปเปอรคอมพิวเตอร 
7. ออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจสอบความเรียบรอยของชิ้นงานโพสเคดวยคอนแทคเซนเซอร  
8. การออกแบบและพัฒนาเครื่องเช็คคุณภาพโปรดักสวาคอมแบบอัตโนมัติ  
9. การพัฒนาตรวจสอบเทปปองกันลายวงจรแบบอัตโนมัติ  
10. การพัฒนาเครื่องขนถายชิ้นงานอัตโนมัติในกระบวนการผลิตสติฟเฟนเนอร  
11. การพัฒนาเครื่องตรวจสอบความเรียบของวัสดุระบายความรอน  
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โครงการบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิต 
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ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทปริญญา (Degree) 
 

1. รายละเอียดหลักสูตร 

 1.1 ชื่อมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 1.2 ชื่อหลักสูตร   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

      (เอกวิศวกรรมเกษตร) 
 1.3 กลุมอุตสาหกรรม  

⬜  อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

⬜  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
   อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ⬜  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 ⬜  หุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ⬜  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 

 ⬜  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

⬜  อุตสาหกรรมดิจิทัล 

⬜  กลุมดูแลผูสูงอายุ 

⬜  soft skill 
 

  1.4 ชือ่หนวยงานหรือสถานประกอบการท่ีรวมการจัดการเรียนการสอน  
 รุนท่ี 1 ปการศึกษา 2561   รวมกับ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

 รุนท่ี 2 ปการศึกษา 2562   รวมกับ บริษัทเบญญาแทรคเตอร จํากัด บริษัทอาทิตยจักรกล จํากัด   
 และ บริษัท โมลดเมท จํากัด  

รุนท่ี 3 ปการศึกษา 2563  รวมกับ บริษัทเบญญาแทรคเตอร จํากัด  บริษัทสตาร(ประเทศไทย)
จํากัด และบริษัท วิริยะเอ็นเนอรยี่ คอปอเรชั่น  
 

 1.5 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
นักศึกษารุนท่ี 1 ของปการศึกษา 2561 
 นางสาวอัจฉรา  จันทรผง  เบอรโทรศัพท 098-759-8846   
 e-mail: aut_chara11@hotmail.com 
นักศึกษารุนท่ี 2 ของปการศึกษา 2562 
 นายกริชเพ็ชร กลัดเนียม เบอรโทรศัพท  081-715-4554 

    e-mail: Kritpetk@Yahoo.com 
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   นักศึกษารุนท่ี 3 ของปการศึกษา 2563 
    นายกริชเพ็ชร กลัดเนียม เบอรโทรศัพท  081-715-4554 
    e-mail: Kritpetk@Yahoo.com 
 
  ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบโครงการบัณฑิตพันธุใหม 
   นักศึกษารุนท่ี 1 ของปการศึกษา 2561 
    นาง จรรยวรรธนตัณฑเจริญรัตน วุฒิจํานงคเบอรโทรศัพท 090-963-6248   
    e-mail: vjanyawat@hotmail.com 
   นักศึกษารุนท่ี 2 ของปการศึกษา 2562 
    นายกริชเพ็ชร กลัดเนียม เบอรโทรศัพท  081-715-4554 
    e-mail: Kritpetk@Yahoo.com 
   นักศึกษารุนท่ี 3 ของปการศึกษา 2563 
    นายกริชเพ็ชร กลัดเนียม เบอรโทรศัพท  081-715-4554 
    e-mail: Kritpetk@Yahoo.com 
 
2. แผนการรับนักศึกษา 
 2.1 จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 
  นักศึกษารุนท่ี 1 ของปการศึกษา 2561  มีจํานวนนักศึกษา 26 คน  ยอดคงเหลือ 23 คน 
  นักศึกษารุนท่ี 2 ของปการศึกษา 2562  มีจํานวนนักศึกษา 15 คนยอดคงเหลือ  12 คน 
  นักศึกษารุนท่ี 3 ของปการศึกษา 2563 มีจํานวนนักศึกษา  5  คน ยอดคงเหลือ 5 คน 
 2.2 ปการศึกษาในการเปดสอน (ระบุภาคการศึกษา และปการศึกษา).....ภาคเรียนท่ี 1/2561............. 
 2.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ .........2…….. ป   
 2.4 รูปแบบการศึกษา (บัณฑิตศึกษา, 4ป, ตอเนื่อง หรือเทียบโอน).......4ป (เทียบโอน)................ 
 2.5 กลุมเปาหมายท่ีเขารับการศึกษา 

⬜ 2.5.1 ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือระดับ ปวช. 
 2.5.2 นิสิต/นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส(สําหรับนักศึกษารุนท่ี 2,3) 
 2.5.3 ผูท่ีทํางานแลวและตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะ(สําหรับนักศึกษารุนท่ี 1) 

⬜ 2.5.4 ผูท่ีทํางานแลวแตตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะท่ีแตกตางไปจากเดิม  

⬜ 2.5.5 ผูสูงอายุหรือผูท่ีเกษียณแลวตองการจะประกอบอาชีพอ่ืนท่ีแตกตางจากเดิม  
3. การออกแบบหลักสูตร 
 3.1 ระบุท่ีมาของการกําหนดแนวคิด เหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะผลิตนักวิชาชีพดาน

เทคโนโลยี และเปนสถาบันท่ีใหโอกาสกับผูสําเร็จการศึกษาในสายอาชีวศึกษาเปนหลัก จึงเห็นความสําคัญของการ

ผลิตบุคลากรทางเทคนิคทุกระดับตั้งแตระดับต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญา จึงเห็นควรวา การจัดการศึกษาให

บัณฑิตเปนนักปฏิบัติไดนั้นจําเปนตองจัดการศึกษารวมกับภาคผูประกอบการ เนื่องจากสถานประกอบการมี
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บุคลากรท่ีมีประสบการณสูง มีครุภัณฑท่ีมีความทันสมัย มีเทคโนโลยีใหมอยูเสมอ สวนสถานศึกษานั้นมีองคความรู

ในเชิงวิชาการและควรมีบทบาทในการเตรียมทักษะการทํางานหรือทักษะฝมือท่ีดีและถูกตองใหกับนักศึกษา 

เพ่ือใหมีความพรอมในการเขาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความชํานาญและฝกประสบการณจริงกับสถานประกอบการ โดย

ท่ีผานมาอาจจะกลาวไดวา การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ยังคงจุดแข็งไวไดหลายอยาง แต

ขณะเดียวกันก็ยังคงมีจุดออนหลายประการเชนเดียวกันกับท่ีเกิดข้ึนกับสถานประกอบการซ่ึงนามาจากหลาย

สาเหตุ อาทิเชน 

1) การพัฒนาอาจารยรุนใหมหรือรับคนใหมจะไมใชนักปฏิบัติ เนื่องจากการเปนสถาบันอุดมศึกษานั้น 

บุคลากรตองมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับสูง แตการสงบุคลากรไปศึกษาตอในระดับสูงหรือรับคนใหมจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอยูในประเทศหรือนักเรียนทุนในตางประเทศ สวนใหญจะเรียนในสายวิชาการ ทําใหสาย

วิชาชีพขาดอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับสูง อีกท้ังมหาวิทยาลัยยังขาดตนแบบอาจารยในสายปฏิบัติการท่ีมีคุณวุฒิสูง

และมีความสามารถในการวิจัยเชิงประยุกตใหกับประเทศ ซ่ึงเปนสาเหตุของการวางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีผิดพลาด 

ดังนั้นจําเปนตองมีการถอดรูปแบบการศึกษาและระบบการศึกษาสายปฏิบัติการจากตางประเทศเพ่ือใชเปน

แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 

2) เสนทางความกาวหนาของอาจารยสายปฏิบัติการจะกาวหนาสูสายวิชาการไมได เนื่องจากเกณฑและ

รูปแบบการประเมินผลงานยังคงเนนในสายวิชาการเปนหลัก ทําใหสถานศึกษาสายวิชาชีพเกิดปญหาข้ึน และทําให

การผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพดานเทคโนโลยียังคงไมตรงกับความตองการของประเทศ 

3) ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยยังคงเปนระบบราชการ ท่ีนับวันจะมีประสิทธิภาพการทํางาน

ลดลง จําเปนตองปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการใหคลองตัว ยืดหยุน ซ่ึงจะทําใหปรับตัวเขากับภาคเอกชนหรือ

หนวยงานอ่ืนไดงาย 

4) หลักสูตรและวิธีการสอน การทําหลักสูตรท่ีมีอยูปจจุบันจะเปนหลักสูตรท่ีนําแบบอยางการผลิต

บุคลากรสายวิชาการมาใช ทําใหนักศึกษาท่ีผลิตนั้นเนนหนักไปทางวิชาการบนความไมถนัด ซ่ึงกลาวไดวา 

นักศึกษาตัวปอนท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีความถนัดในการเรียนรูผานการปฏิบัติ

มากกวา ซ่ึงตรงกันขามกับสายวิชาการ แตวิธีการสอนท่ีมีอยูในปจจุบันยังเนนการสอนมากกวาท่ีจะใหนักศึกษา

ปฏิบัติแลวเรียนรูจากการปฏิบัติ และการศึกษาในปจจุบันควรจะเนนการเรียนรูมากกวาการสอน วิธีการสอนยัง

ขาดการมีสวนรวมจากผูใชบัณฑิต ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไมทัน 

5) ผูประกอบการไมเขาใจบทบาทท่ีตองรวมกับผลิตบุคลากร ยังคงตองการบุคลากรราคาถูก นิยมใช

แรงงานไรฝมือและก่ึงฝมือและใชเทคโนโลยีต่ํา มุงเนนเชิงปริมาณมากกวา แนวทางท่ีจะแกตองรวมกันสราง

บุคลากรท่ีมีทักษะฝมือสูงและใชเทคโนโลยีสูง ทําใหสามารถลดจํานวนคนในภาคผูประกอบการได ดังนั้นจึง

จําเปนตองมีการรวมมือกันมากข้ึนเพ่ือใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันท้ังหนาท่ีและบทบาทของแตละฝาย 
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นอกจากนี้ยังมีปญหาอ่ืนอีกท่ีไมสามารถกลาวไดในท่ีนี้ไดหมด และตองการการพัฒนารูปแบบ ระบบ 

ระเบียบขอบังคับใหมีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม พัฒนาหลักสูตรท่ีเนนการบูรณาการการ

ทํางานกับการเรียนรู พัฒนาวิธีการสอน และพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการศึกษารวมกับสถาน

ประกอบการ ดังนั้นทางโครงการนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐทางดานนโยบาย 

สถานศึกษา และสถานประกอบการ ในการผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบการศึกษา

ดานวิชาชีพเพ่ือผลิตบุคลากรทางเทคนิคอยางระบบ โดยเริ่มจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือสถานศึกษาตนน้ํา ท่ี

ผลิตตัวปอนใหสถานศึกษาสายอาชีวศึกษาและสายอุดมศึกษาวิชาชีพดานเทคโนโลยีท่ีเปนสถานศึกษากลางน้ํา 

เพ่ือใหเกิดการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมหรือแบบบูรณาการระหวางการทํางานกับการเรียนรูอยางเปนระบบ 

โดยมีสถานประกอบการเปนหนวยงานปลายน้ํา และสรางรูปแบบนํารองข้ึนมาสําหรับขยายผลตอไป ซ่ึงสอดคลอง

กับพันธกิจภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดดําเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ( Work integrated Learning: WiL) ท่ีไดดําเนินการรวมกับเอกชน

เขาสูโครงการบัณฑิตพันธุใหม ภายใตโครงการของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ใหม ดังนี้ 

1. เพ่ือสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพสูง สําหรับการทํางานใน 
อุตสาหกรรมใหมสู New S-Curve และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ( New Growth Engines) ของ
ประเทศ 

2. เพ่ือสรางฐาน ( Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตบัณฑิตและสรางตนแบบของ หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเนนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ
โครงการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สราง ประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติในสภาพจริง
เปนสําคัญ พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางใหผูเรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมท้ังการรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกําลังคน 
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 3.2 วิธีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเม่ือสําเร็จการศึกษา
(สอดคลองกับขอกําหนดของโครงการ) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความรูพ้ืนฐานในศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยูในเกณฑท่ีสามารถประยุกตได
อยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและทํางาน
ในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตรและ
สรางความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
นําปญหาจริงมาประยุกตใชเปนกรณีศึกษาผาน 
แบบฝกหัด โครงงานหรือการปฏิบัติการ 

มีความรูทันสมัย ใฝรู และสามารถพัฒนาความรู 
เพ่ือพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐานใน
ภาคบังคับและปรับตามเทคโนโลยีของศาสตร มีโจทย
ปญหาจากสถานประกอบการท่ีนํามาใหนักศึกษาไดฝก
แกปญหาและพัฒนาอยางมีศักยภาพ 

คิดเปน ทําเปน เลือกวิธีการแกปญหาและนําไป
ประยุกตใชกับงานท่ีเก่ียวของไดอยางเปนระบบ
และเหมาะสม 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงาน
ใหนักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา และเนน
การลงมือทําแทนการทองจํา 

มีความสามารถในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร
และใชเทคโนโลยีไดดี 

มีระบบสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมนักศึกษา
ผานกิจกรรมโครงงานหรืองานกลุมในแตละวิชา 

รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง มีทักษะในการ
บริหารจัดการโครงการท่ีไดรับมอบหมายใหทําใน
สถานประกอบการ เปนผูนําและผูตามไดอยาง
เหมาะสม 

มีโจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตางๆ มีท้ังงาน
เดี่ยวและงานกลุมเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและบริหารจัดการโครงการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาทีเปน
พลเมืองดี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รับผิดชอบ
ตนเองและสังคม 

สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล 
การใชความรูท่ีไดรับมาในการพัฒนาสังคมท่ีถูกตอง 

 
  4.1.1 รุนท่ี 1 ปการศึกษา 2561   รวมกับ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

   1) การเรียนการสอนแบบการเรียนรูคูการทํางาน (Work integrated Learning: WiL) และ
โรงเรียนในโรงงาน (School in Factory: SiF)  
   2) การจัดแผนการเรียนในรูปโมดูลในแตละภาคการศึกษา โดยจัดรายวิชาท่ีมีความคลายคลึง
ตอเนื่องกันมาบูรณาการเรียนรวมในภาคเรียนเดียวกัน สําหรับรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับกอน สามารถนํามาเรียน
รวมกันไดโดยใหผูสอนพิจารณาสอนเนื้อหาในรายวิชาบังคับกอนเปนอันดับตน รวม 5 โมดูล ไดแก 

• PLO1: สามารถแกปญหาทางวิศวกรรมได 
    Mechanical Engineering 
    Electrical and Information Engineering 
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    Agricultural Process 

• PLO2. สามารถบริหารการผลิตและการดําเนินงานได 
    Agricultural Engineering Management 

• PLO3. สามารถออกแบบทางวิศวกรรมได 
    Agricultural Engineering Design 

• PLO4.  สามารถสื่อสาร ทํางานเปนทีม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม 
    Liberal Art 

4.1.2 รุนท่ี 2 ปการศึกษา 2562   รวมกับ บริษัทเบญญาแทรคเตอร จํากัด บริษัทอาทิตยจักรกล 
จํากัด และ บริษัท โมลดเมท จํากัด  
  เปนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาการรอยละ 50 และในสถานประกอบการรอย
ละ 50 ซ่ึงในการฝกปฏิบัติสหกิจดานทางวิศวกรรมจะมีการจัดการเรียนแบบ Block Course เพ่ือใหครบ
ตามจํานวนหนวยกิตท่ีระบุไวในหลักสูตร 
 
4.1.3 รุนท่ี 3 ปการศึกษา 2563 รวมกับ บริษัทเบญญาแทรคเตอร จํากัด  บริษัทสตาร(ประเทศไทย)
จํากัด และบริษัท วิริยะเอ็นเนอรย่ี คอปอเรช่ัน 
 
 การเรียนการสอนแบบการเรียนรูคูการทํางาน (Work integrated Learning: WiL) และโรงเรียน
ในโรงงาน (School in Factory: SiF) 
 

4.2 แสดงแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีตองรวมมือกับสถานประกอบการอยางเขมขน 
 4.2.1 รุนท่ี 1 ปการศึกษา 2561   รวมกับ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)  

1)  กิจกรรมการอบรม Facilitator 
2)  กิจกรรมท่ีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรูของนักศึกษาภายใตโครงการบัณฑิต

พันธุใหมกลุมเบทาโกร ของการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล ในสถานประกอบการ 
3)  กิจกรรมการปฏิบัติการวิเคราะหและจัดทํา PLO รวมกับนักศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
4)  กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Photojournalism สําหรับนักศึกษาในสถานประกอบการ 
5)  กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผานการใชสมองกลข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาในสถาน

ประกอบการ 
  4.2.2 รุนท่ี 2 ปการศึกษา 2562   รวมกับ บริษัทเบญญาแทรคเตอร จํากัด บริษัทอาทิตยจักรกล จํากัด   
และ บริษัท โมลดเมท จํากัด  

  กิจกรรมอยูในชวงดําเนินการและหาแนวทางรวมกับษริษัท  

  4.2.3 รุนท่ี 3 ปการศึกษา 2563 รวมกับ บริษัทเบญญาแทรคเตอร จํากัด บริษัทสตาร(ประเทศไทย)จํากัด 
และบริษัท วิริยะเอ็นเนอรยี่ คอปอเรชั่น  

  กิจกรรมอยูในชวงดําเนินการและหาแนวทางรวมกับษริษัท  
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5. แสดงแนวทางการพัฒนาอาจารย  

  การพัฒนาอาจารยใหเปนนักป ฏิบัติในสายวิชาชีพ โดยมีความสามารถในการทําวิจัยเชิงประยุกต เชิงลึก
รวมกับสถานประกอบการจากการถอดบทเรียนในการทํางานจริงในสถานประกอบการเพ่ือเปนรูปแบบใน
การศึกษาและการเรียนการสอนได  

 

6. การประเมินผลหรือวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลการเรียนรู ในเชิงคุณภาพอยาง
ชัดเจน 
 6.1 ผูเรียนมีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ ( Professional Competencies) ตรงตามความตองการของ

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมถึง STEM Skills และ Innovative Skills 

 6.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในโลกสมัยใหม ( General Competencies) อันประกอบดวย ทักษะสังคมและชีวิต 

(Social and Life Balance) มีความสามารถท่ีเปนสากล ( Globally Talented)   มีความเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurial Mindset) และมีความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Engaged) 

 6.3 ผูเรียนมีทักษะดานภาษาอังกฤษ และ Digital Skills โดยประเมินผลอยูบนหลักเกณฑของผลลัพธการ

เรียนรู (PLO) ท่ีไดตั้งไว มีการน้ําหนักคะแนนสัดสวน  

• การเรียนรูจากประสบการณ 70% 

• การเรียนรูจากสังคมการเรียนรู 20%  

• การเรียนรูจากการบรรยาย และสอน 10% 
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1. รายละเอียดหลักสูตร 

 1.1 ชื่อมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 1.2 ชื่อหลักสูตร   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

      (เอกวิศวกรรมชีวภาพ) 
 1.3 กลุมอุตสาหกรรม  

⬜  อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

⬜ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

 ⬜  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ⬜  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 ⬜  หุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ⬜  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 
  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

⬜  อุตสาหกรรมดิจิทัล 

⬜  กลุมดูแลผูสูงอายุ 

⬜  soft skill 
 1.4 ชือ่หนวยงานหรือสถานประกอบการท่ีรวมการจัดการเรียนการสอน  

  รุนท่ี 1 ปการศึกษา 2561   รวมกับ บริษัท ไบโอสตอรี่ กรุป จํากัด และบริษัท สยาม มิชลิน จํากัด 
  รุนท่ี 2 ปการศึกษา 2563   รวมกับ บริษัท สยาม มิชลิน จํากัด 
1.5 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชื่อ เบอรโทรศัพทและ e-mail) 
  นักศึกษารุนท่ี 1 ของปการศึกษา 2561 
   นางสาวกันยาพร. ไชยวงค เบอรโทรศัพท 0987728339  
   e-mail : kanyaporn@rmutl.ac.th 
  นักศึกษารุนท่ี 2 ของปการศึกษา 2563 
   นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ  เบอรโทรศัพท 084-170-1677 
   e-mail : ninlawan_ch@hotmail.co.th 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบโครงการบัณฑิตพันธุใหมรุนท่ี 1 และ 2 
  นางสาวสุรีวรรณ ราชสม เบอรโทรศัพท 093-954-1462  
  e-mail : sureewan@rmutl.ac.th  
2. แผนการรับนักศึกษา 
 2.1 จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 
  นักศึกษารุนท่ี 1 ของปการศึกษา 2561  มีจํานวนนักศึกษา 13 คน  ยอดคงเหลือ 13 คน 
  นักศึกษารุนท่ี 2 ของปการศึกษา 2563  มีจํานวนนักศึกษา 11 คนยอดคงเหลือ  11 คน 
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 2.2 ปการศึกษาในการเปดสอน (ระบุภาคการศึกษา และปการศึกษา) ...ภาคเรียนท่ี 1/2561...................... 
 2.3 ระยะเวลาในการดําเนินการ .........2…….. ป   
 2.4 รูปแบบการศึกษา (บัณฑิตศึกษา, 4ป, ตอเนื่อง หรือเทียบโอน).......4ป (เทียบโอน)............................. 
 2.5 กลุมเปาหมายท่ีเขารับการศึกษา 

⬜  2.5.1 ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือระดับ ปวช. 
 2.5.2 นิสิต/นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส(รุนท่ี 1 และ 2) 

⬜  2.5.3 ผูท่ีทํางานแลวและตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะ 

⬜  2.5.4 ผูท่ีทํางานแลวแตตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะท่ีแตกตางไปจากเดิม 

⬜  2.5.5 ผูสูงอายุหรือผูท่ีเกษียณแลวตองการจะประกอบอาชีพอ่ืนท่ีแตกตางจากเดิม  
 

3. การออกแบบหลักสูตร 
 3.1 ระบุท่ีมาของการกําหนดแนวคิด เหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะผลิตนักวิชาชีพดาน
เทคโนโลยี และเปนสถาบันท่ีใหโอกาสกับผูสําเร็จการศึกษาในสายอาชีวศึกษาเปนหลัก จึงเห็นความสําคัญของการ
ผลิตบุคลากรทางเทคนิคทุกระดับตั้งแตระดับต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญา จึงเห็นควรวา การจัดการศึกษาให
บัณฑิตเปนนักปฏิบัติไดนั้นจําเปนตองจัดการศึกษารวมกับภาคผูประกอบการ เนื่องจากสถานประกอบการมี
บุคลากรท่ีมีประสบการณสูง มีครุภัณฑท่ีมีความทันสมัย มีเทคโนโลยีใหมอยูเสมอ สวนสถานศึกษานั้นมีองคความรู
ในเชิงวิชาการและควรมีบทบาทในการเตรียมทักษะการทํางานหรือทักษะฝมือท่ีดีและถูกตองใหกับนักศึกษา 
เพ่ือใหมีความพรอมในการเขาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความชํานาญและฝกประสบการณจริงกับสถานประกอบการ โดย
ท่ีผานมาอาจจะกลาวไดวา การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ยังคงจุดแข็งไวไดหลายอยาง แต
ขณะเดียวกันก็ยังคงมีจุดออนหลายประการเชนเดียวกันกับท่ีเกิดข้ึนกับสถานประกอบการซ่ึงนามาจากหลาย
สาเหตุ อาทิเชน 

1) การพัฒนาอาจารยรุนใหมหรือรับคนใหมจะไมใชนักปฏิบัติ เนื่องจากการเปนสถาบันอุดมศึกษานั้น 
บุคลากรตองมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับสูง แตการสงบุคลากรไปศึกษาตอในระดับสูงหรือรับคนใหมจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอยูในประเทศหรือนักเรียนทุนในตางประเทศ สวนใหญจะเรียนในสายวิชาการ ทําใหสาย
วิชาชีพขาดอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับสูง อีกท้ังมหาวิทยาลัยยังขาดตนแบบอาจารยในสายปฏิบัติการท่ีมีคุณวุฒิสูง
และมีความสามารถในการวิจัยเชิงประยุกตใหกับประเทศ ซ่ึงเปนสาเหตุของการวางแผนพัฒนาบุคลากรท่ีผิดพลาด 
ดังนั้นจําเปนตองมีการถอดรูปแบบการศึกษาและระบบการศึกษาสายปฏิบัติการจากตางประเทศเพ่ือใชเปน
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว 

2) เสนทางความกาวหนาของอาจารยสายปฏิบัติการจะกาวหนาสูสายวิชาการไมได เนื่องจากเกณฑและ
รูปแบบการประเมินผลงานยังคงเนนในสายวิชาการเปนหลัก ทําใหสถานศึกษาสายวิชาชีพเกิดปญหาข้ึน และทําให
การผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพดานเทคโนโลยียังคงไมตรงกับความตองการของประเทศ 

3) ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยยังคงเปนระบบราชการ ท่ีนับวันจะมีประสิทธิภาพการทํางาน
ลดลง จําเปนตองปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการใหคลองตัว ยืดหยุน ซ่ึงจะทําใหปรับตัวเขากับภาคเอกชนหรือ
หนวยงานอ่ืนไดงาย 
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4) หลักสูตรและวิธีการสอน การทําหลักสูตรท่ีมีอยูปจจุบันจะเปนหลักสูตรท่ีนําแบบอยางการผลิต
บุคลากรสายวิชาการมาใช ทําใหนักศึกษาท่ีผลิตนั้นเนนหนักไปทางวิชาการบนความไมถนัด ซ่ึงกลาวไดวา 
นักศึกษาตัวปอนท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีความถนัดในการเรียนรูผานการปฏิบัติ
มากกวา ซ่ึงตรงกันขามกับสายวิชาการ แตวิธีการสอนท่ีมีอยูในปจจุบันยังเนนการสอนมากกวาท่ีจะใหนักศึกษา
ปฏิบัติแลวเรียนรูจากการปฏิบัติ และการศึกษาในปจจุบันควรจะเนนการเรียนรูมากกวาการสอน วิธีการสอนยัง
ขาดการมีสวนรวมจากผูใชบัณฑิต ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไมทัน 

5) ผูประกอบการไมเขาใจบทบาทท่ีตองรวมกับผลิตบุคลากร ยังคงตองการบุคลากรราคาถูก นิยมใช
แรงงานไรฝมือและก่ึงฝมือและใชเทคโนโลยีต่ํา มุงเนนเชิงปริมาณมากกวา แนวทางท่ีจะแกตองรวมกันสราง
บุคลากรท่ีมีทักษะฝมือสูงและใชเทคโนโลยีสูง ทําใหสามารถลดจํานวนคนในภาคผูประกอบการได ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีการรวมมือกันมากข้ึนเพ่ือใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันท้ังหนาท่ีและบทบาทของแตละฝาย 

นอกจากนี้ยังมีปญหาอ่ืนอีกท่ีไมสามารถกลาวไดในท่ีนี้ไดหมด และตองการการพัฒนารูปแบบ ระบบ 
ระเบียบขอบังคับใหมีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม พัฒนาหลักสูตรท่ีเนนการบูรณาการการ
ทํางานกับการเรียนรู พัฒนาวิธีการสอน และพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถทางการศึกษารวมกับสถาน
ประกอบการ ดังนั้นทางโครงการนี้จึงเกิดข้ึนเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐทางดานนโยบาย 
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ในการผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบการศึกษา
ดานวิชาชีพเพ่ือผลิตบุคลากรทางเทคนิคอยางระบบ โดยเริ่มจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือสถานศึกษาตนน้ํา ท่ี
ผลิตตัวปอนใหสถานศึกษาสายอาชีวศึกษาและสายอุดมศึกษาวิชาชีพดานเทคโนโลยีท่ีเปนสถานศึกษากลางน้ํา 
เพ่ือใหเกิดการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมหรือแบบบูรณาการระหวางการทํางานกับการเรียนรูอยางเปนระบบ 
โดยมีสถานประกอบการเปนหนวยงานปลายน้ํา และสรางรูปแบบนํารองข้ึนมาสําหรับขยายผลตอไป ซ่ึงสอดคลอง
กับพันธกิจภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดดําเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ( Work integrated Learning: WiL) ท่ีไดดําเนินการรวมกับเอกชน
เขาสูโครงการบัณฑิตพันธุใหม ภายใตโครงการของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ใหม ดังนี้ 

3. เพ่ือสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพสูง สําหรับการทํางานใน 
อุตสาหกรรมใหมสู New S-Curve และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ( New Growth 
Engines) ของประเทศ 

4. เพ่ือสรางฐาน ( Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตบัณฑิตและสรางตนแบบของ หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเนนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ
โครงการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สราง ประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติในสภาพจริง
เปนสําคัญ พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางใหผูเรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมท้ังการรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกําลังคน 
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3.2 วิธีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเม่ือสําเร็จการศึกษา
(สอดคลองกับขอกําหนดของโครงการ) 

  1. เปนผูท่ีทํางานอยูแลวหรือตองการปรับเปลี่ยนสมรรถนะท่ีมี อยูเดิมไปสูสมรรถนะท่ีตอบโจทยกําลังคน
เรงดวนเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ 
  2. เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.ปวส.หรืออนุปริญญา หรือท่ีกําลังศึกษาอยูใน
สถาบันการศึกษาในปจจุบัน เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรูดวยตนเองและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือใหมีความสามารถในการทํางานไดหลากหลาย ตามความตองการของผูเรียน และตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ 

 
4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 4.1 แนวทางการกําหนดเนื้อหาสาระและโครงสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรู 
  4.1.1 รุนท่ี 1 และ 2  รวมกับ บริษัท บริษัท สยาม มิชลิน จํากัด 

   1) การเรียนการสอนแบบการเรียนรูคูการทํางาน (Work integrated Learning: WiL) และ
โรงเรียนในโรงงาน (School in Factory: SiF)  
   2) การจัดแผนการเรียนในรูปโมดูลในแตละภาคการศึกษา โดยจัดรายวิชาท่ีมีความคลายคลึง
ตอเนื่องกันมาบูรณาการเรียนรวมในภาคเรียนเดียวกัน สําหรับรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับกอน สามารถนํามาเรียน
รวมกันไดโดยใหผูสอนพิจารณาสอนเนื้อหาในรายวิชาบังคับกอนเปนอันดับตน ไดแกปฏิบัติหนาท่ีการเรียนรู
ใหสอดรับกับการเรียนรูในสภาพจริงและสอดคลองกับ Program Learning Outcome (PLO)ดังนี้ 

   PLO1. สามารถปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ของโรงงานและสวนใดสวนหนึ่งของโรงงาน  
   PLO2. สามารถซอมบํารุงโรงงานตามสมรรถนะอาชีพ  
   PLO3. สามารถบริหารการผลิตของโรงงาน  
   PLO4. สามารถบริหารการซอมบํารุง  
   PLO5. มีทักษะการแกปญหาเชิงวิศวกรรม  
 มีจํานวน Module 5 กลุม ตามรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

Module 1: Raw Material/Product 
Module 2: Process/Unit Operation 
Module 3: Design 
Module 4: Process Control 
Module 5: Art 

 
 4.2 แสดงแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีตองรวมมือกับสถานประกอบการอยางเขมขน 
  4.1.1 รุนท่ี 1 รวมกับ บริษัท บริษัท สยาม มิชลิน จํากัด 

กิจกรรมท่ี 1 การจดัการเรียนการสอนโรงเรียนในโรงงานโดยใชการทํางานเปนฐาน  
กิจกรรมท่ี 2 การปฏิบัติการวิเคราะหและจัดทํา PLO เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมท่ี 3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Photojournalism สําหรับนักศึกษา  
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กิจกรรมท่ี 4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Robotic and AI สําหรับนักศึกษา  
กิจกรรมท่ี 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of Things (IoT) สําหรับนักศึกษา 
 

5. แสดงแนวทางการพัฒนาอาจารย  
การพัฒนาอาจารยใหเปนนักปฎิบัติในสายวิชาชีพ โดยมีความสามารถในการทําวิจัยเชิงประยุกต 

เชิงลึกรวมกับสถานประกอบการจากการถอดบทเรียนในการทํางานจริงในสถานประกอบการเพ่ือเปน
รูปแบบในการศึกษาและการเรียนการสอนได 

6. การประเมินผลหรือวิธีการวัด (Assessment) ความสามารถ และหรือ ผลการเรียนรู ในเชิงคุณภาพอยาง
ชัดเจน 
 6.1 ผูเรียนมีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ ( Professional Competencies) ตรงตามความตองการของ
กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมถึง STEM Skills และ Innovative Skills 
 6.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในโลกสมัยใหม ( General Competencies) อันประกอบดวย ทักษะสังคมและชีวิต 
(Social and Life Balance) มีความสามารถท่ีเปนสากล  ( Globally Talented)   มีความเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurial Mindset) และมีความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Engaged) 
 6.3 ผูเรียนมีทักษะดานภาษาอังกฤษ และ Digital Skills โดยประเมินผลอยูบนหลักเกณฑของผลลัพธการ
เรียนรู (PLO) ท่ีไดตั้งไว มีการน้ําหนักคะแนนสัดสวน  

• การเรียนรูจากประสบการณ 70% 

• การเรียนรูจากสังคมการเรียนรู 20%  

• การเรียนรูจากการบรรยาย และสอน 10% 
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4. หลักสูตร Non Degree 
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4) หลักสูตร Non Degree 

 

1.รายละเอียดหลักสูตร 
 1.1ชื่อมหาวิทยาลัย: คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

1.2 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรอบรมระยะส้ันในการถายทอดเทคโนโลยีดานหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 

 
  1.3 กลุมอุตสาหกรรม (เลือกไดเพียง 1 กลุมอุตสาหกรรม) 

⬜  อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

⬜ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

⬜  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

⬜  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม 

⬜  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 

⬜  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

⬜  อุตสาหกรรมดิจิทัล 

⬜  กลุมดูแลผูสูงอายุ 

⬜  soft skill 

 1.4  ชือ่หนวยงานหรือสถานประกอบการท่ีรวมการจัดการเรียนการสอน  
  กลุมบริษัทสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดแกบริษัทธนภัคดี จํากัด  
  1.5   ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชื่อ เบอรโทรศัพทและ e-mail) 

ผศ.พิสิษฐวิมลธนสิทธิ์ 
เบอรโทรศัพท 0817846888  e-mail:pisitwimonthanasit@gmail.com 

 

2. แผนการรับนักศึกษา 
2.1  จํานวนนักศึกษาตอรุน 26 คน จํานวน 1 รุนตอป 
2.2  ปการศึกษาในการเปดสอน (ระบุภาคการศึกษา และปการศึกษา) 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
2.3  ระยะเวลาในการดําเนินการ 216 ชม. (ทฤษฎี 72 ชม.ปฏิบัติ 144 ชม.) 
2.4  รูปแบบการศึกษา 
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 2.5 กลุมเปาหมายท่ีเขารับการศึกษา 
 
2.5.1 ผูท่ีทํางานแลวและตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะ 
2.5.2 ผูท่ีทํางานแลวแตตองการเพ่ิมพูนสมรรถนะท่ีแตกตางไปจากเดิม 

 
3. การออกแบบหลักสูตร 
 3.1 ระบุท่ีมาของการกําหนดแนวคิด เหตุผล และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา    ไดเล็งเห็นความสําคัญในการสรางหลักสูตร อบรมระยะส้ันใน
การถายทอดเทคโนโลยี ดานหุนยนต เพ่ืออุตสาหกรรม และระบบควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือตอบโจทยภาคการผลิต

Module 1 ประกอบดวยหลักสูตร 

-ศึกษาและฝกปฏิบัติการเขียนภาพออรโธกราฟก

และการเขียนภาพสามมิติ 

-การกําหนดขนาดและพิกัดความเผ่ือภาพตัดภาพ

ชวยและแผนคล่ี 

- การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ

และออกแบบ 

รายวิชาเขียนแบบวิศวกรรม 

รหัสวิชา ENGCC301 

จํานวน 3 หนวยกิต 

Module 2 ประกอบดวยหลักสูตร 

-ระบบการประมวลผลภาพการมองเห็นแบบจําลอง

คณิตศาสตรของภาพ 

- การแปลงสัญญาณภาพการแปลงฟูเรียรการเพิ่ม

คุณภาพของภาพการกรองสัญญาณภาพ 

- การวิเคราะหภาพและการประยุกตใชงาน 

รายวิชาการประมวลผลภาพและการ

ประยุกตใชงาน 

รหัสวิชา ENGEL216 

จํานวน 3 หนวยกิต 

Module 3 ประกอบดวยหลักสูตร 

- การประยุกตใชหุนยนตอุตสาหกรรม 

- การควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม 

- การโปรแกรมหุนยนตและภาษาโปรแกรมหุนยนต 

 

รายวิชาหุนยนตอุตสาหกรรมและกล

จักรวิทัศน 

รหัสวิชา ENGEL204 

จํานวน 3 หนวยกิต 
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ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  จึงมีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะเพ่ิมศักยภาพศูนยแมคคาทรอนิกสและออโตเมช่ัน
(Mechatronic and AutomationCenter) ข้ึนเพ่ือจัดการฝกอบรมระยะสั้นในการ ถายทอดเทคโนโลยี ดาน
หุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติให กับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  ผูท่ีสนใจและผูดอยโอกาส
เม่ือผานการฝกอบรมจะไดใบรับรอง (Certificate)  ความสามารถท่ีทําไดจริง   และสามารถท่ีจะเขารับ การ
ประเมินและทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันุณวุฒิวิชาชีพ (สคช .)สาขาอาชีพชาง
แมคคาทรอนิกส ระดับ 3 , 4 และ 5  และเม่ือผานการประเมินก็สามารถนําผลการประเมินนั้นมาสะสมหนวยกิต
เพ่ือนํามาใชในการขอรับปริญญาบัตรไดภายหลังเม่ือมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  อบรมระยะ
สั้นในการถายทอดเทคโนโลยีดานหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ ใหเปนไปตามความตองการ
ของสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรม  ตอยอดการพัฒนาท่ีตอบโจทยการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอนาคพล
วัตร (New S-Curve)    ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ  ฝกอบรมระยะส้ันในการ
ถายทอดเทคโนโลยี ดาน หุนยนต เพ่ืออุตสาหกรรม และระบบ ควบคุม อัตโนมัติ รวมกับกลุม บริษัท สถาน
ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดลําพูน  
 

วัตถุประสงคโครงการ  
2.1 เพ่ือใหผูดอยโอกาส และผูไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาไดสิทธิ์เขาถึงเทคโนโลยีหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติ จนมีความสามารถเขาสูการทํางานในอุตสาหกรรม 4.0 ได 
2.2 เพ่ือ สงเสริมการ พัฒนานวัตกรรมหุนยนตใหสามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมขนาดยอม และตอ

ยอดสูภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
2.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนยแมคคาทรอนิกสและออโตเมชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา อันมี

บทบาทหนาท่ีในการพัฒนาความรู ทักษะการใชงานหุนยนต เพ่ืออุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ให
บุคลากรการศึกษา และการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เพ่ือยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุด
พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

2.4 เพ่ือเปนสถานท่ีในการทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝมือ
แรงงาน สาขาแมคคาทรอนิกส สาขาคลัสเตอรหุนยนต และสาขาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

2.5 เพ่ือสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวย
เทคโนโลยีใหสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  

 
3.2 วิธีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเม่ือสําเร็จการศึกษา  

(สอดคลองกับขอกําหนดของโครงการ) 
ผูสําเร็จการศึกษามีผลลัพธการเรียนรู(Learning Outcomes) 5 ดานดังนี้  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี ประหยัดและอดออม ความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ ความมีน้ําใจ 

เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนรวมงานและผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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2.ดานความรู 

ความรูเทาทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีทันสมัยความเขาใจในวิชาชีพและงานท่ีรับผิดชอบ สามารถ

ริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนาการเรียนรูสูสากล 

3. ดานทักษะทางปญญา 

ความสามารถในการรับรู/เรียนรูงานตามศาสตรของพระราชา สูการเปนผูประกอบการท่ียั่งยืน 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคม 

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีทักษะในการใชชีวิตท่ีดีตอตนเองและสังคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการทํางานและการติดตอสื่อสาร

การคิดวิเคราะหแกปญหาเชิงระบบ 

 

ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถทางดานวิชาชีพดังนี้ 

1.วิเคราะหและออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Automation) 

2.ออกแบบระบบ System Integration 

3.ออกแบบและประยุกตใชระบบ FMS (Flexible Manufacturing System) 

4.ออกแบบระบบควบคุมคุณภาพโดยใชระบบ Digital Image Processing 

5.ออกแบบชิ้นงานท้ังสองมิติและสามมิติโดยใชโปรแกรม Solid Work 

6.สามารถข้ึนรูปชิ้นงานโดยใช 3D Printer หรือ CNC ได 

 

ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  

1. นักวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในการผลิต เชนโรงงานประกอบรถยนต บริษัทผลิต

ฮารดดิสส และชิ้นสวนตางๆ( Seagate Technologies, Western Digital, Hitachi Global Storage 

Technology  

2. วิศวกรเมคคาทรอนิกสบริษัทท่ีใชระบบอัตโนมัติในการผลิต (Sony Technology, Seiko Precision) 

3. นักเขียนโปรแกรมพีแอลซีบริษัทผูผลิตและจําหนายอุปกรณในระบบอัตโนมัติ ( Omron Electronics, 

Siemens) 

4. นักเขียนโปรแกรมหุนยนตอุตสาหกรรม(Seagate Technologies, Western Digital, Hitachi Global 

Storage Technology ) 

5.วิศวกรควบคุมการทํางานเครื่องจักรระบบควบคุมอัตโนมัติ ในภาคอุตสาหกรรม 

6.วิศวกรงานซอมบํารุงเครื่องจักรระบบควบคุมอัตโนมัติ ในภาคอุตสาหกรรม 

7. ผูจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติ ในภาคอุตสาหกรรม 
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 3.3. แสดงวิธีการรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดทําหลักสูตรในการ up-
skill และหรือ re-skill อยางชัดเจน (Non-Degree) 

 

 

 

4. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 4.1 แนวทางการกําหนดเนื้อหาสาระและโครงสรางหลักสูตรท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรู 
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1. รายละเอียดหลักสูตร 

 1.1 ชื่อมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 1.2 ชื่อหลักสูตร   อบรมระยะส้ันในการถายทอดเทคโนโลยีดานหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมและระบบ

ควบคุมอัตนโนมัติ  

 1.3 กลุมอุตสาหกรรม  

⬜  อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

 ⬜  อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 ⬜  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 ⬜  หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม 

 ⬜  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 

 ⬜  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

⬜  อุตสาหกรรมดิจิทัล 

⬜  กลุมดูแลผูสูงอายุ 

⬜  soft skill 

 1.4 ช่ือหนวยงานหรือสถานประกอบการท่ีรวมการจัดการเรียนการสอน  

 บริษัทเฟสโต (ประเทศไทย) จํากัด   

 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด         

  บริษัท คูกา โรโบติคส (ไทยแลนด) จํากัด  

  บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี จํากัด  

  บริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน จํากัด  
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5. หลักสูตรระยะสั้น 
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7) หลักสูตรระยะส้ัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยหลักสูตรไดดําเนินการจัดอบรมโดยสาขา

วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม และสาขา

ครุศาสตรอุตสาหกรรม โดยในการดําเนินงานปการศึกษา 2562 มีโครงการท่ีไดดําเนินการดังนี้  

 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 

 สาขาวิศวกรรมไฟฟา   

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดทดลองไมโครคอนโทรเลอรและ

ซิมมูลิงคสําหรับอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

33,736 ก.พ. 62 

2 โครงการอบรมหลักสูตรความรูพ้ืนฐานดานอากาศยาน (basic 

knowledge in wide aviation) ตามมาตรฐาน ICAO 

3,150,000 16 – 17 ก.ย. 62 

3 – 7 ธ.ค. 62 

 

3 โครงการหลักสูตรการซอมบํารุง และตรวจสอบอากาศยาน (Aircraft 

Maintenance Management) ตามมาตรฐานสากล (ICAO หรือ 

EASA หรือ FAA) 

2,625,000 

 

6 – 12 ส.ค. 62 

4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากรดาน

อากาศยาน เรื่อง การประยุกตใชโปรแกรม LabVIEW ในการ

ควบคุมและการตรวจจับสัญญาณการสื่อสารในอากาศยาน 

1,960,000  

5 โครงการอบรมระบบเทคโนโลยียานยนตไฟฟาสมัยใหม 35,860 ก.พ. 62 

6 โครงการบริหารวิชาการ การใหบริการหองปฏิบัติการและการจัดการ

เรียนการสอน มหาวิทยาลัยฯ นอรท-เชียงใหม 

  

7 โครงการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมและเขารวมการแขงขันฝมือ
แรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28 

37,520  1 ก.พ. 63 – 10 

ม.ค. 63 

 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมชางเช่ือมและทดสอบ

งานเช่ือม งานเช่ือมพอกแผลลอดินบนสันรางตามหลักวิศวกรรมงาน

เช่ือม 

430,000 20 – 24 ม.ค. 63 

9 โครงการอบรมชางเช่ือมและทดสอบเช่ือมงานเช่ือมพอกแผลลอดิน

บนสันรางตามหลักวิศวกรรมงานเช่ือม 

430,000 3-7 ส.ค. 63 

 

หนาท่ี99/ 103 



 
 
            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลลานนา 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ 

 สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   

10 โครงการทดสอบมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารยาน

ยนตครั้งท่ี 4 

35,000 6 – 15 ม.ค. 63 

 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม   

11 โครงการอบรมการใชโปรแกรม tekla Structure 23,240 25-26 ม.ค 63 

12 โครงการพัฒนาความรูดานการออกแบบอาคารรับแผนดินไหวและ
แรงลม การทบทวนความรูเลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา  และการ
ปรับปรุงแกไขอาคาร 

40,400 10 พ.ย. 62 
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6. โครงการพิเศษรวมกับหนวยงานภายนอก 
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7) โครงการพิเศษรวมกับหนวยงานภายนอก 

สาขาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา  

โครงการอบรม “โลหะวิทยากายภาพการเช่ือมซอมช้ินสวนเหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาฮารดฟวตในงาน

อุตสาหกรรม”   

โครงการรวมมือกับการรถไฟแหงประเทศไทย  จัดอบรม ไดมีกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต

หัวขอ เรื่อง “ โลหะวิทยากายภาพการเช่ือมซอมช้ินสวนเหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาฮารดฟวตในงาน

อุตสาหกรรม”   โดยวัตถุประสงคในการจัดงานในครั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความรู ความสามารถ และทักษะการเชื่อมซอม

เหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาฮารดฟวตในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการถายทอดองคความรูและผลงานวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยสูผูใชงานโดยตรง สําหรับการแกปญหาและพัฒนางานดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใน ระหวาง

วันท่ี 22 – 26 สิงหาคม 2562  ณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัด

เชียงใหม 

โดยผูท่ีเขารวมอบรมครั้งนี้คณะกรรมการจัดโครงการไดทําการคัดเลือกจากคณาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา อาจารยจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ บุคลากรผูปฏิบัติงานของการรถไฟแหง

ประเทศไทย บุคลากรผูปฏิบัติงานของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  ศิษยเกาท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ผูประกอบการ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 30 คน ใหเขารวมโครงการและ

ผูเขาอบรมจะไดรับความรูพ้ืนฐานของวัสดุวิศวกรรมไปจนถึงกระบวนการซอมบํารุงชิ้นสวนท่ีทําจากเหล็กกลา

คารบอนและเหล็กกลาฮารดฟวต และข้ันตอนการทดสอบรอยเชื่อมแบบไมทําลาย UT/PT/MT การทดสอบรอย

เชื่อมแบบทําลาย Macro structure/Hardness test  ควบคูไปกับการลงมือปฏิบัติการเชื่อมในรูปแบบตางๆ

สําหรับการซอมบํารุงชิ้นสวนท่ีทําจากเหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาฮารดฟวตโดยเฉพาะ จากทีมวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

รศ.ดร. สันติรัฐ นันสะอาง  วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

คุณนรินทร อินตะวงค  วิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและอาจารยพิเศษ 

คุณกฤษณะ   ดีศรีศักดิ์  วิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและอาจารยพิเศษ 

นายรังสรรค  เปลี่ยนเฉย   หัวหนากองเทคนิคบํารุงรางศูนยบํารุงทางภาคเหนือการรถไฟแหงประเทศไทย 

วาท่ี ร.ต.จรัสพงษ ไพยราช วิศวกรการรถไฟแหงประเทศไทย 

รศ.ดร. นเรศ อินตะวงค  วิทยากรจาก มทร. ลานนา 

ผศ.ดร. แมน ตุยแพร  วิทยากรจาก มทร. ลานนา 

ผศ.ดร. ภาคภูมิ จารุภูมิ  วิทยากรจาก มทร. ลานนา 
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ผศ. วัชรากร ชัยวัฒนิพัฒน วิทยากรจาก มทร. ลานนา 

อาจารยอภิชาติ ชัยกลาง  วิทยากรจาก มทร. ลานนา 

อาจารยสราวุธ  เชาวการกูล วิทยากรจาก มทร. ลานนา 

อาจารยกนตธีร สุขตากจันทร วิทยากรจาก มทร. ลานนา 

อาจารยนริศ อินตะวงค  วิทยากรจาก มทร. ลานนา 
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