
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 

 ---------------------------------------  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธาน / กรรมการ / เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/256๕ เมื่อวันที่ 1๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี -

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

4.1 การปรับปรุงแผนรับนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2565 
      (อาจารย์สมาน ดาวเวียงกัน) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
กระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง) 

5.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
หุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง) 

5.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ น าอิน) 

5.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ น าอิน) 

5.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 
พ.ศ.2565 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ น าอิน) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ อ่ืน ๆ 
6.1 ก าหนดการจัดประชุม ครั้งที่ ๓/256๕ 
      (นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์) 

๖.2 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
      (อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร)



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน / กรรมการ / เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

----------------------------------------- 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
            
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

มติที่ประชุม 
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๑.๒ เรื่องท่ีกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
            
            
             
             
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

มติที่ประชุม 
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๑.๓ เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

----------------------------------------- 
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์                      

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 1๐ มกราคม 256๕ ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams                    
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
----------------------------------------- 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
----------------------------------------- 

4.1 การปรับปรุงแผนรับนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2565 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : อาจารย์สมาน ดาวเวียงกัน  
      หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชียงใหม่ 
๑. สาระส าคัญ  

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2564 ระเบียบวาระที่  5.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงข้อมูลแผนรับนักศึกษา หลักสูตร                       
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ประจ าปีการศึกษา 2565 มีมติเห็นชอบปรับปรุงข้อมูลแผนรับนักศึกษา หลักสูตร 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ประจ าปีการศึกษา 2565 จากเดิม “ภาคปกติ จ านวน 90 คน” เป็น “ภาคปกติ 
จ านวน 60 คน ภาคพิเศษ จ านวน 30 คน” และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานงานร่วมกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไปนั้น  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่าน
เว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงแผนรับนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
ได้ ทั้งนี้ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล จะด าเนินการปรับปรุงแผนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป 
 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบ 
 
๓. มติท่ีประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

----------------------------------------- 
5.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
๑. ความเป็นมา 

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) เพ่ือสร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ส าหรับการท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ New S-Curve และเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ” ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต 
ด้านการออกแบบพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ และด้านการบริหารจัดการระบบการผลิต     
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มุ่งมั่นพัฒนา
วิชาการควบคู่คุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมที่จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย  
 
๒. สาระส าคัญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท าร่าง มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕48 และ พ.ศ.2558 และด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
  
 การด าเนินการ 

1. กรอบแนวคิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ได้รับความเห็นชอบจากคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 46(7/2564) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2564 

2. รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 167 (ก.ย.64) ผ่านระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 2564 
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3. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการ
ผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams    
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 

 
๔. มติที่ประชุม 
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(มคอ.2) 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง)        
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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(มคอ.2) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต  (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

 

 
 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

20



1 

 

ค าน า 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง)    
ฉบับนี้เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
พันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ส าหรับการท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน 
ยานยนต์เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ New S-Curve และเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต 
ด้านการออกแบบพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ  และด้านการบริหารจัดการระบบการ
ผลิต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ
ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมที่จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย 

 การจัดท าหลักสูตรในครั้ งนี้  ได้ พิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักสูตร 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถวางแผนควบคุมการผลิต การ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน การออกแบบระบบการผลิต และระบบงานด้านโลจิสติกส์         
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถวางแผนเพ่ือก าหนดการปฏิบัติและการ
ควบคุมงานที่ถูกหลักวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วตรงต่อเวลาและ
มีคุณภาพ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรความ
ส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และประเทศชาติ โดยมีการออกแบบ
รายวิชาให้สอดคล้องตามทิศทางหรือยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติพันธุ์ใหม่ และคาดว่าผลที่ได้รับจะส่งผลช่วยให้การจัดการศึกษาได้พัฒนานักศึกษาที่มี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ 
โครงสร้างหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอนและค าอธิบายรายวิชา ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์     
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ฉบับนี้จะสามารถน าไปใช้เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมออกไปสู่
ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก (รอการรับรอง) 
 1.2 ชื่อภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวน    
                                            การผลิต (ต่อเนื่อง) 

 1.3 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Manufacturing Technology Engineering     
     (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีกระบวนการ    

                                            ผลิต (ต่อเนื่อง) 
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) 
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Manufacturing Technology Engineering     

     (Continuing Program) 
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. Manufacturing Technology Engineering  

   (Continuing Program) 

3. วิชาเอก  
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  5.3 ภาษาที่ใช้ 

    ภาษาไทย 
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5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่มีสมรรถนะการใช้ภาษาไทยใน 
ระดับด ี
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการในการผลิต
บัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตาม
หลักสูตรที่ก าหนด    

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เปิดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
 6.2 เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งงแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

6.3 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา 
เมื่อการประชุมครั้งที่ ......... วนัที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. ......... 

 6.4 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
   เมื่อการประชุมครั้งที่ ......... วนัที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. ......... 
 6.5 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 
   เมื่อการประชุมครั้งที่ ......... วนัที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. ......... 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรการวางแผนและควบคุมการผลิต 
8.2 วิศวกรแม่พิมพ์ 
8.3 วิศวกรระบบการผลิต 
8.4 วิศวกรซ่อมบ ารุง 
8.5 อาชีพของหน่วยงานทางภาครัฐ 
8.6 อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
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9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ ต าแหน่งทาง

วิชาการ เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 
1. ผศ.ปริดา  จิ๋วปัญญา 

163020003XXXX 
 

Ph.D.(Industrial Management) 
 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

National Taiwan University of Science 
and Technology,Taiwan 
Asian Institute of Technology, Thailand 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2559 
 

2555 
2553 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2. ผศ.ธงชัย  เบ็ญจลักษณ ์
314020007XXXX 

วศ.ม. (การจัดการระบบการผลติ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  

2546 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3. ดร.ศิวศิษฏ์  ปิจมิตร 
157990038XXXX 

ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)  
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2563 
2559 
2556 

อาจารย ์

4 นายสมชาย  สองประสม 
ภาคอุตสาหกรรม 

   General  
Manager กลุ่ม
เครือบริษัท BDI 

Group 
5 นายสุทัศน์   คงฉ้ง 

ภาคอุตสาหกรรม 
   Director 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

10.2 สถานประกอบการที่ท าข้อตกลงท าความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ ความล้ าหน้าของเทคโนโลยี และความก้าวหน้าของระบบการ

ผลิต รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะน าพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ส่งผลให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ฯลฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้อง
ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้รองรับกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างอุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องจักร และการวางแผนและบริหารการผลิต ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชานี้จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวให้ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมทั้งสถาบันการศึกษาจะต้องผลิต
วิศวกรที่มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิศวกรรม 
สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภั ยคุกคาม จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมาย Thailand 4.0 และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมากเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมและความต้องการที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาประเทศ 

 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการเทคโนโลยี  

การสร้างสรรค์วิธีการหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการพัฒนา
ชุมชนให้รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างวัฒนธรรมการบริโภคเทคโนโลยี อย่างกว้างขวาง แต่ ใน
ขณะเดียวกัน มีการรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาชาติ และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) เป็นกลไกด้าน
หนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่าง  ๆ ด้วย
ความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง
ศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็น
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาตินอกจากนี้  เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวัติเปิดโอกาสให้วิศวกร มีโอกาสไปท างาน
ต่างประเทศมากขึ้น หลักสูตรจึงควรฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้
มากขึ้นเพ่ือให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและท างานได้กับคนทุกชาติ ทุกที่ทั่วโลก 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ  ท าหน้าที่ก ากับ  ควบคุม  ติดตามผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาก าหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3 มีการพัฒนารายวิชาให้เหมาะสม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรไม่เกิน  5  ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยและมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและ
เก่ง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ 
ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมและค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไปการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารสังคมและวัฒนธรรมไทย  
โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่า และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเก่ียวข้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 2. สร้างงานวิจัยที่สร้างคุณค่า 
 3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
 4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการค้าสากล 
 6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 มีการบูรณาการอาจารย์ผู้สอนและรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในคณะ สาขาวิชา ของสถานบันการศึกษา
เดียวกันหรือต่างสถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

27



6 

 

หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
 สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะด้านกระบวนการผลิต ส าหรับการท างานในกลุ่ม

อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ 

 

1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต เป็นหลักสูตรที่มุ่ง 
ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับ
นโยบายการผลิตก าลังคนภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศสู่ Industry 4.0 มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่คุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
พร้อมที่จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย 
 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติพันธุ์ใหม่ส าหรับการท างานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
        และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
1.3.2 เพ่ือผลิตวิศวกรการผลิตที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน  
        สามารถวางแผนควบคุมการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน การ          
        ออกแบบระบบการผลิต และระบบงานด้านโลจิสติกส์  มีความสามารถในการใช้              
        เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
1.3.3 เพ่ือฝึกบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ 

                    ก้าวหน้าอยู่เสมอสามารถวางแผนเพ่ือก าหนดการปฏิบัติและการควบคุมงานที่ถูกหลัก  
                    วิชาการซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วตรงต่อเวลาและมี 
                    คุณภาพ 

1.3.4 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร 
                    ความส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม  และ 
                    ประเทศชาติ 

1.3.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา 
        หลักสูตรและการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินการด้าน    
        การศึกษา การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

ล าดับ 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1 แผนการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
มคอ.1 (วิศวกรรมศาสตร) และ
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ  

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2 แผนการพัฒนาอาจารย์ 
เกี่ยวกับ engineering 
education/active 
learning/ 21st century 
skills*/คุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตร์ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- อาจารย์สายปฏิบัติการต้อง
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
3 แผนพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริมให้นักศึกษามีความ 

เป็นผู้น า รู้จักการท างานเป็นทีม 
- จ านวนรายวิชาที่มีการมอบหมาย  

 ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มและ 
น าเสนอผลงาน 

 
 

3. การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcome) 
 จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในหัวข้อที่ 3 ได้มกีารออกแบบรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือผลิต
บัณฑิตผู้มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต ด้านการออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตและด้านการบริหาร
จัดการระบบการผลิต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ
ท างาน มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่คุณธรรมจริยธรรม มีองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมที่จะ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศไทย โดยใช้การจัดการศึกษาให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะทั้งสามด้าน คือ ทักษะและความเชี่ยวชาญ
เชิงเทคนิคของอุตสาหกรรม ทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการ และมีคุณลักษณะที่
คาดหวังของบัณฑิตในศตวรรษที่  21 การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะ
ดังกล่าวนั้นได้ด าเนินการผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 หมวดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย  
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Module 1 : หมวดการเรียนรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรม 
เป็นหมวดที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะกับสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือใน
การผลิตบัณฑิต ควรเป็นองค์ความรู้ที่ออกแบบร่วมกับสถานประกอบการโดยมีการเปรียบเทียบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ อีกทั้งควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนนี้อย่าง
สม่ าเสมอหรือทุกครั้งที่มีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

 

ข้อเสนอแนะส าคัญ การออกแบบหมวดการเรียนรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรม ควรด าเนินการพัฒนา
ทุกครั้งที่น าหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีการก าหนดสมรรถนะและ
ออกแบบรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการโดย มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตรง
กับสถานประกอบการนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดสมรรถนะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถาน
ประกอบการ หมวดการเรียนรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรม เมื่อมีการท าความร่วมมือการผลิตบัณฑิตกับบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  (Injection) และ 
กระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดอะลูมิเนียม (Die-casting) แสดงในตาราง ดังนี้ 

 
Module 1 : หมวดการเรียนรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรม (เสนอแนะ)  
 

Program Learning Outcome (PLO) Sub- PLO 
1. สามารถออกแบบกระบวนการขึ้นรูปด้วย
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection) 

1.1 สามารถออกแบบช้ินงานพลาสติก 
1.2 สามารถออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
1.3 สามารถปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก 
1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการขึ้นรูปช้ินงาน
พลาสติก 

2. สามารถออกแบบกระบวนการขึ้นรูป
แม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม (Die-casting) 

2.1 สามารถออกแบบช้ินงานอะลูมิเนียม 
2.2 สามารถอธิบายกระบวนการหลอมอะลูมิเนียม 
2.3 สามารถออกแบบแม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม 
2.4 สามารถปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานอะลูมิเนียม 
2.5 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการขึ้นรูปช้ินงาน
อะลูมิเนียม 

3. สามารถควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ 
(Automation) 

3.1 สามารถควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติ 
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 

4. สามารถปฏิบัติกระบวนการพ่นสีช้ินงาน 
(Painting) 

4.1 สามารถปฏิบัติการกระบวนการพ่นสีช้ินงาน 
4.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการพ่นสี 
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Module 2 : หมวดการเรียนรู้การบริหารจัดการ 
เป็นหมวดที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ทางด้านการบริหาร

จัดการอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน ความรู้ด้านการจัดการการผลิต และความรู้ด้านการบูรณาการหลักการและ
วิธีการเพ่ิมผลิตต่าง ๆ โดยสมรรถนะการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

 
Module 2 : หมวดการเรียนรู้การบริหารจัดการ 

 

Program Learning Outcome (PLO) Sub- PLO 
1. สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนการ
ผลิต 

1.1 สามารถค านวณต้นทุนการผลิต 
1.2 สามารถวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

2. สามารถบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ
และการเพิ่มผลผลิต 

2.1 สามารถใช้และควบคุมเครื่องมือวัดและตรวจติดตาม 
2.2 สามารถควบคุมกระบวนการตรวจสอบช้ินงานในกระบวนการผลิต 
2.3 สามารถบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
2.4 สามารถบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

3. สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผน
และควบคุมการผลิต 

3.1 สามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมในการผลิตและบริการ
ภายใต้สภาวะเง่ือนไขต่าง ๆ 
3.2 สามารถวางแผนการบริหารวัสดุคงคลัง 
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางการปรับปรุงการผลิต 

4. สามารถบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

4.1 สามารถออกแบบและสร้างความปลอดภัยในการท างานและความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 
4.2 สามารถออกแบบระบบความปลอดภัยและระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 

5. สามารถวางแผนการบ ารุงรักษา  5.1 สามารถวางแผนการจัดการบ ารุงรักษา 
5.2 สามารถพัฒนาแนวทางการจัดการการบ ารุงรักษาเพื่อป้องกันการ
เกิดความสูญเสีย 

 
Module 3 : การบูรณาการ 
เป็นหมวดที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรนะและองค์ความรู้ พ้ืนฐานและการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม เพ่ือการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
จริงในอุตสาหกรรม โดยการมีผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น โครงงาน วิจัย กิจกรรมเสิรมหลักสูตร ฯลฯ 

 

 
Module 3 : การบูรณาการ 
 

Program Learning Outcome (PLO) Sub- PLO 

1. สามารถน าความรู้ความเข้าใจหลักการ
และทฤษฎีทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้และ
อธิบายกลไกในการท างาน 

1.1 เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์พื้นฐาน 
1.2 สามารถประยุกต์ใช้และอธิบายกลไกในการท างานโดยใช้หลักการ
ทางฟิสิกส์ 
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Module 3 : การบูรณาการ (ต่อ) 
 

Program Learning Outcome (PLO) Sub- PLO 

2. สามารถน าความรู้ความเข้าใจหลักการ
และทฤษฎีทางเคมีมาประยุกต์ ใ ช้และ
อธิบายกลไกในการท างาน 

2.1 เข้าใจหลักการและทฤษฎีทางเคมีพื้นฐาน 
2.2 สามารถประยุกต์ใช้และอธิบายกลไกในการท างานโดยใช้หลักการ
ทางเคมี 

3. สามารถน าความรู้ ความเข้าใจหลักการ 
ตรรกะทางคณิตศาสตร์ และสถิ ติ  ม า
ประยุกต์ใช้ในการท างาน  

3.1 เข้าใจหลักการคณิตศาสตร์และสถิติ 
3.2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการ ตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ
ท างาน 

4. สามารถน าความรู้มาใช้ในการท าโครงงาน
ในอุตสาหกรรม 

4.1 สามารถประยุกต์ใช้ STEM เพื่อการพัฒนาหัวข้อโครงงานใน
อุตสาหกรรม 
4.2 สามารถประยุกต์ใช้ STEM เพื่อการพัฒนาโครงงานในอุตสาหกรรม 

 
Module 4 : ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 เป็นหมวดที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะองค์ความรู้ และความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถติดต่อสื่อสาร มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
Module 4: ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

Program Learning Outcome (PLO) Sub- PLO 
1.  ส ามารถ ใ ช้คอมพิ ว เ ตอร์ และ เทค โน โลยี
สารสนเทศ (IT) 

1.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
1.2 สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT) สมัยใหม่ 

2.  สามารถท างานเป็นทีมและการมีระเบียบวินัย
อุตสาหกรรม 

2.1 สามารถท างานเป็นทีม มีทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคล
ความรับผิดชอบ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร 
2.2 มีระเบียบวินัยอตุสาหกรรม วินัยท่ีส่งผลต่อสุขภาวะ 
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  

3. สามารถติดต่อสื่อสารทางภาษา 3.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและการท างาน 
3.2 สามารถใช้ภาษาไทยในการตดิต่อสื่อสารและการท างาน 
3.3 สามารถรใช้ภาษาจีนในการตดิต่อสื่อสาร 
3.4 สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดต่อสื่อสารและการท างาน 
3.5 สามารถใช้ภาษาเกาหลีในการติดต่อสื่อสาร 
3.6 สามารถใช้ภาษาพม่าในการตดิต่อสื่อสาร 

4. สามารถวางแผนจัดการด้านการเงิน 4.1 สามารถบรหิารจดัการด้านภาษีและการเงินส่วนบุคคล 
4.2 บริหารจัดการด้านภาษีและการเงินส าหรับธุรกิจส่วนบุคคล 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

 1.1 ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา  

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Block course หรือรูปแบบ 
อ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1  ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2  ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 
  2.1.3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม        

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1. รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า  
  2.2.2. ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 

 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม ดังนี้ 

 

2.3.1 การปรับตัวด้านการเรียน คือการที่นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ในการ
เรียน มีความขยัน มีสมาธิติดตามการเรียนการท างานได้ทันเวลา กล้าอภิปรายและซักถามเกี่ยวกับเนื้อหา
ความรู้กับอาจารย์พ่ีเลี้ยง ผู้บริหารในสถานประกอบการ ทบทวนบทเรียน การเตรียมความพร้อมในการ
เรียนและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมไปถึงการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
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2.3.2 การปรับตัวด้านสังคม คือการที่นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเพ่ือนนักศึกษาที่มีความ
หลากหลายในช่วงอายุได้อย่างมีความสุข มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนและบุคลากรในสถานประกอบการ  
เข้ากับเพ่ือนได้ดี เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การให้ความช่วยเหลือเพ่ือน การแสดง
ความห่วงใยซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือใน
การท างาน มีความม่ันใจในตนเอง 

 
 

2.3.3 การปรับตัวด้านอารมณ์แต่ละบุคคล คือการที่บุคคลสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง เป็นคนมองโลกในแง่ดี ยอมรับตนเอง ตามสภาพความ
เป็นจริงรู้จักข้อดี - ข้อบกพร่องของตนเอง มีการนับถือตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลรู้จักใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหา 

 
 

2.3.4 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/สถานประกอบการ คือการที่นักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/สถานประกอบการได้อย่างเต็มใจ 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การรู้จักการเป็นผู้ตามและผู้น าที่ดีการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
 

2.3.5 พื้นฐานด้านภาษา คือ การที่นักศึกษาขาดความรู้พ้ืนฐาน อ่านไม่ออก แปลไม่ได้ พ่ึงพาแต่
เทคโนโลยี ไม่เกิดความรู้ ความจ า ขาดทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และขาดปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือน 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
  2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค าปรึกษา แนะน า 
  2.4.3 มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่นวันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตาม
การเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 
  2.4.4 มีนักวิชาการด้านการศึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่าน
หนังสือ การจดโน้ต การจัดระบบความคิด การด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหา และขอ
ความช่วยเหลือ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
 

2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จ านวนนักศึกษาที่จะรับ ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2  20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
จ านวนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 

ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายใน
การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบ ารุงการศึกษา 18,000 บาทต่อ
คนต่อปี ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
9,000 บาทต่อคน 

900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอุดหนุน 
ปีละ 61,740* 

61,740 61,740 61,740 61,740 61,740 

รวมรายรับต่อปี 961,740 1,861,740 1,861,740 1,861,740 1,861,740 
*งบประมาณจากค่าเฉลี่ยจุดคุ้มทุนหลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าเสนอในระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 
2564 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,800,000 1,872,000 1,946,880 2,024,000 2,105,760 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 105,000 210,000 210,000 210,000 210,000 
3. ค่าใช้สอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
4. ค่าครุภัณฑ์ 1,000,000 1,000,000 500,000 400,760 300,000 

รวม 2,955,000 3,132,000 2,706,880 2,684,760 2,665,760 
จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 

รวมรายจ่ายต่อปี 2,576,000 2,736,000 2,736,000  2,736,000  2,736,000  
รายจ่ายเฉลี่ย 

นักศึกษา 1 คน ต่อ 1 ปี 
128,800 68,400 68,400 68,400 68,400 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ)  รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (การจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการฝึกงาน) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียน 
 การเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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3. หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                             90   หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

       3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12  หน่วยกิต 
       3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 72  หน่วยกิต 
           1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
               1.1) วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
               1.2) วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
           2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านอุตสาหกรรม 
           3) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 
           4) กลุ่มวิชาการบูรณาการ 

18 
9 
9 

ไม่น้อยกว่า 21 
ไม่น้อยกว่า 24 
ไม่น้อยกว่า   9 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง 

C (T– P–E) ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
รวมตลอด
หลักสูตร 

1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 

2. สามารถท างานเป็นทีมและ
การมีระเบียบวินัยอุตสาหกรรม 

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 

3. สามารถติดต่อสื่อสารทาง
ภาษา 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการท างาน 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
GEBLC112 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 

4. สามารถจัดการด้านการเงิน
ส่วนบุคคล 

ENGMTM4-18 การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการงานแผนทางการเงิน 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
BBACC109 นโยบายภาษีและการภาษีอากร 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต 
 

1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง 

C (T– P–E) ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
รวมตลอด
หลักสูตร 

1.สามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎีทาง
ฟิสิกส์ เคมีและคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

FUNSC117 หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5) 2 1 30 45 75 
FUNSC204 หลักเคมี 3(2-3-5) 2 1 30 45 75 
FUNMA102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 3 0 45 0 45 

 
(2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง 

C (T– P–E) ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
รวมตลอด
หลักสูตร 

1.สามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎี
ท า ง ก า ร เ ขี ย น แ บ บ วิ ศ ว ก ร ร ม 
กระบวนการผลิตและความปลอดภัย
ในการท างาน 

ENGMTM1-01 เขียนแบบวิศวกรรมกระบวนการผลิต 3(2-3-5) 2 1 30 45 75 
ENGMTM1-02 กระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 2 1 30 45 75 
ENGMTM2-01 ความปลอดภัยในการท างานและความปลอดภยัสว่นบุคคล 3(2-2-5) 2 1 30 30 60 
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2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านอุตสาหกรรม (เสนอแนะ) ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 

 รายวิชาที่ออกแบบร่วมกันระหว่าง สถาบันการศึกษาผู้ดูแลหลักสูตร ผู้บริหารหลักสูตร ร่วมกับสถานประกอบการโดยออกแบบรายวิชาที่ให้นักศึกษา
ได้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตที่ใช้
ส าหรับการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยกิตทางด้านปฏิบัติไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

ตัวอย่างรายวิชากลุ่มเฉพาะด้านอุตสาหกรรมที่ออกแบบร่วมกับสถานประกอบการ ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูป
ด้วยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection) และกระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม (Die-casting) แสดงในตารางดังนี้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง 

C (T– P–E) ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
รวม

ตลอด
หลักสูตร 

1. สามารถออกแบบกระบวนการขึ้น
รูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดพาสติก (Injection) 

ENGMTM1-03 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3(1-6-4) 1 2 15 90 105 
ENGMTM1-04 กระบวนการขึ้นรูปช้ินงานพลาสติก 3(1-6-4) 1 2 15 90 105 
ENGMTM1-05 การออกแบบวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน 2(1-3-1) 1 1 15 45 60 

2. สามารถออกแบบกระบวนการขึ้น
รูปแม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม (Die-
casting) 

ENGMTM1-06 กระบวนการหลอมอะลูมิเนียม 3(1-6-4) 2 1 15 90 75 
ENGMTM1-07 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม 3(1-6-4) 1 2 15 90 105 
ENGMTM1-08 กระบวนการขึ้นรูปช้ินงานอะลูมิเนียม 3(1-6-4) 1 2 15 90 105 
ENGMTM1-05 การออกแบบวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน 2(1-3-1) 1 1 15 45 60 

3.  สามารถควบคุมระบบการผลิต
อัตโนมัติ (Automation) 

ENGMTM1-09 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(1-6-4) 1 2 15 90 105 

4. สามารถปฏิบัติกระบวนการพ่นสี
ช้ินงาน (Painting) 

ENGMTM1-10 การออกแบบกระบวนการพ่นสีชิ้นงาน 3(2-3-5) 2 1 30 45 75 
ENGMTM1-11 การออกแบบวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการพ่นสีชิ้นงาน 1(0-3-1) 0 1 0 45 45 
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3) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง 

C (T– P–E) ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
รวม

ตลอด
หลักสูตร 

1. สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุน
การผลิต 

ENGMTM2-02 การค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 3(2-2-5) 2 1 30 30 60 

2. สามารถบริหารจัดการด้านระบบ
คุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 

ENGMTM2-03 การควบคุมเครื่องมือวัดและตรวจติดตาม 3(2-2-5) 2 1 30 30 60 

ENGMTM2-04 การควบคุมกระบวนการตรวจสอบช้ินงาน 3(2-2-5) 2 1 30 30 60 

ENGMTM2-05 การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3(2-2-5) 2 1 30 30 60 

ENGMTM2-06 การออกแบบและปรับปรุงสายการผลิต 3(2-2-5) 2 1 30 30 60 

ENGMTM2-07 การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(1-4-4) 1 2 15 60 75 

3. สามารถบริหารจัดการด้านการ
วางแผนและควบคุมการผลิต 

ENGMTM2-08 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5) 2 1 30 30 60 

ENGMTM2-09 การวางแผนการบริหารวัสดุคงคลัง 3(2-2-5) 2 1 30 30 60 

4.  ส า ม า ร ถบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ENGMTM2-10 
การออกแบบระบบความปลอดภัยและระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 2 1 30 30 60 

5. สามารถวางแผนการบ ารุงรักษา 
ENGMTM2-11 การวางแผนการจัดการบ ารุงรักษา 3(2-2-5) 2 1 30 30 60 

ENGMTM2-12 การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 1(0-2-1) 0 2 0 30 30 
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4) กลุ่มวิชาการบูรณาการ 9 หน่วยกิต 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง 

C (T– P–E) ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ รวมตลอด
หลักสูตร 

1. สามารถน าความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎี
ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้และอธิบายกลไกในการ
ท างาน 

ENGMTM3-01 ฟิสิกส์ประยุกตเ์พื่องานอุตสาหกรรม 1(0-3-1) 0 1 0 45 45 

2. สามารถน าความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎี
ทางเคมีมาประยุกต์ใช้และอธิบายกลไกในการท างาน 

ENGMTM3-02 เคมีประยุกตเ์พื่องานอุตสาหกรรม 1(0-3-1) 0 1 0 45 45 

3. สามารถน าความรู้ ความเข้าใจหลักการ ตรรกะ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 

ENGMTM3-03 คณิตศาสตร์ประยุกตเ์พื่องานอุตสาหกรรม 1(0-3-1) 0 1 0 45 45 

4. สามารถน าความรูม้าใช้ในการท าโครงงานใน
อุตสาหกรรม 

ENGMTM3-04 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 1 1(0-3-1) 0 1 0 45 45 
ENGMTM3-05 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 2 1(0-3-1) 0 1 0 45 45 
ENGMTM3-06 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 3 1(0-3-1) 0 1 0 45 45 
ENGMTM3-07 โครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3) 0 3 0 13 45 

 
 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
 

   นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลล้านนา  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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 3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
 3.1.4.1   ความหมายของรหัสรายวิชา CCCGGMM-XX 
 CCC หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 GG  หมายถึง อักษรย่อชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 MM หมายถึง  อักษรรหัส Modules แทนด้วย M1-M4 
 XX หมายถึง ล าดับที่ของวิชาแทนด้วยตัวเลข 01 – 99 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1)  GEB  : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  
SO  : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
SC  : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
LC  : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
HT  : กลุ่มวิชาสุขภาพ  
IN  : กลุ่มวิชาบูรณาการ  

2)  FUN  : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
MA  : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์  
SC  : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 

3)  ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
CC  : วิชาเรียนรวม  
IE  : วิศวกรรมอุตสาหการ  
CV  : วิศวกรรมโยธา  
ME  : วิศวกรรมเครื่องกล  
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
EE  : วิศวกรรมไฟฟ้า  
EV  : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
TD  : วิศวกรรมแม่พิมพ์  
MN  : วิศวกรรมเหมืองแร่  
EL  : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอัตโนมัติ  
AG  : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
MT : เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต  
 

3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียนC (T – P – E) 
C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEXXXX-XX ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) - 
FUNMA102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) - 
ENGMTM1-01 เขียนแบบวิศวกรรมกระบวนการผลิต 3(2-3-5) - 
ENGMTM3-04 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 1 1(0-3-1) - 
FUNSC117 หลักฟิสิกส ์ 3(2-3-5) - 

ENGMTM2-01 
ความปลอดภัยในการท างานและความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

3(2-2-5) - 

ENGMTM2-10 
การออกแบบระบบความปลอดภยัและระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5)  

ENGMTM1-02 กระบวนการผลติส าหรับอุตสาหกรรม 3(2-3-5) - 
หน่วยกิตรวม 22  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
FUNSC204 หลักเคม ี 3(2-3-5)  

MTM1-XX รายวิชากลุ่มเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม X(X-X-X) 
ENGMTM1-01 
ENGMTM1-02 

ENGMTM1-XX รายวิชากลุ่มเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม X(X-X-X) 
ENGMTM1-01 
ENGMTM1-02 

ENGMTM1-XX รายวิชากลุ่มเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม X(X-X-X) 
ENGMTM1-01 
ENGMTM1-02 

ENGMTM3-05 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 2 1(0-3-1) ENGMTM3-04 
ENGMTM2-03 การควบคุมเครื่องมือวัดและตรวจติดตาม 3(2-2-5)  
ENGMTM2-04 การควบคุมกระบวนการตรวจสอบช้ินงาน 3(2-2-5)  
GEXXXX-XX ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)  

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 22  
 

 ภาคฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGMTM1-XX รายวิชากลุ่มเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม X(X-X-X) 
ENGMTM1-01 
ENGMTM1-02 

ENGMTM1-XX รายวิชากลุ่มเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม X(X-X-X) 
ENGMTM1-01 
ENGMTM1-02 

ENGMTM1-XX รายวิชากลุ่มเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม X(X-X-X) 
ENGMTM1-01 
ENGMTM1-02 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 9  
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
XX เลือกเสร ี 3(3-0-6)  

ENGMTM1-XX รายวิชากลุ่มเฉพาะดา้นอุตสาหกรรม X(X-X-X) 
ENGMTM1-01 
ENGMTM1-02 

ENGMTM2-08 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5)  
ENGMTM2-09 การวางแผนการบริหารวัสดคุงคลงั 3(2-2-5)  
ENGMTM3-06 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 3 1(0-3-1) ENGMTM3-05 
ENGMTM2-05 การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3(2-2-5)  
GEXXXX-XX ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)  

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 19  
  
 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
XX เลือกเสร ี 3(3-0-6)  

ENGMTM2-11 การวางแผนการจัดการบ ารุงรักษา 3(2-2-5)  
ENGMTM2-07 การจัดการด้านโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(1-4-4)  
ENGMTM3-01 ฟิสิกส์ประยุกตเ์พื่องานอุตสาหกรรม 1(0-3-1)  
ENGMTM3-02 เคมีประยุกตเ์พื่องานอุตสาหกรรม 1(0-3-1)  
ENGMTM3-03 คณิตศาสตร์ประยุกตเ์พื่องานอุตสาหกรรม 1(0-3-1)  
ENGMTM3-07 โครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3) ENGMTM3-06 

หน่วยกิตรวม 18  
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
 3.1.6.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครือข่ายอินเตอร์เนต สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ การใช้เทคโนโลยีสื่อประสม และการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 

GEBSC301 Necessary Information Technology in Daily Life  
 Prerequisite: No  
 study about definition, importance and components of information 

technology, the internet, digital media, social networking, e-
commerce, internet of things (IOT), artificial intelligence (AI), 
multimedia technology and necessary application programs, internet 
threats and security and Computer - Related Crime Act B.E. 2550. 

 

GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  กระบวนการสร้างและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ผลกระทบของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝึกกระบวนการออกแบบ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับมนุษย์ในปัจจุบัน 

 

GEBIN702 Innovation and Technology  
 Prerequisite: No  
 Study social change and evolution of science and technology, 

process of creating and designing innovation and technology, the 
relationship between humans and innovation and technology, and 
the impact of innovation and technology on society and the 
environment. Practice the process of designing innovations that are 
relevant to modern human life. 
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GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ ทักษะ

การคิดเ พ่ือการแก้ปัญหา หลักการใช้ เหตุผล  การสร้างแรงบันดาลใจ 
กระบวนการคิดและแก้ปัญหาโดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 

GEBIN701 Problem Solving and Thinking Process  
 Prerequisite: No  
 Study concepts, theories, techniques and processes for developing 

different types of critical thinking, reasoning principles, and 
inspiration initiation. Practice problem-solving skills by applying local 
wisdom, Thai wisdom, modern innovation and technology as a case 
study. 

 

GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์เพ่ือเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และสังคมโลก มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านทุจริตและ
คอรัปชั่น ทักษะการคิดเชิงระบบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และวางแผนชีวิต
ที่เหมาะสมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

GEBIN703 Arts of Living 3(3-0-6) 
 Prerequisite: No  
 Study integration science to gain a better understanding of changes 

in Thai and global society, ethics, social responsibility, anti-
corruption, and system thinking abilities. Acquire digital literacy skills 
and learn how to live an environmentally friendly life. Learn and 
plan a suitable life in 21st Century society 

 

GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์

พระราชา พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) แนวคิดพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑o) หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
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GEBSO507 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
 Prerequisite: No  
 Study about meaning, concepts, principles, and practices of the 

King's science. Understand the concept of the royal throne of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama 9), and the concept of the 
royal throne of His Majesty King Maha Vajiralongkorn (Rama 10). 
Discover the King's principles and be able to apply the King's science 
in daily life in order to lead to sustainable development goals. 

 

GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ทักษะการใช้ชีวิต คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และ

หลักธรรมในการด ารงชีวิต การพัฒนาความคิด เจตคติ บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย การมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และ
สร้างสัมพันธภาพ การท างานเป็นทีม การสร้างผลิตผลในการท างาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

GEBSO501 Life and Social Skills Development  
 Prerequisite: No  
 Study the philosophy and understand important life skills, human 

value, and moral principles for living. Recognize and develop 
attitude, role, duty, and responsibility towards oneself and others. 
Participate in social and Thai cultural activities. Raise awareness of 
public consciousness. Understand professional ethics and how to 
deal with emotional states. Build relationships in working as a team, 
and work more productively 

 

GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการเมือง ความสัมพันธ์ของ

การเมืองที่มีต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย สังคมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงร่วมสมัย 
การพัฒนาความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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GEBSO502 Introduction to Thai Politics, Society and Economy  
 Prerequisite: No  
 Study and Understand meanings and importance of politics. Examine 

relationship of politics toward society and economy, trends of 
changes in politics, society, and economy in Thailand. Studysociology 
and contemporary changes in society. Recognize importance of 
citizenship and social responsibility development. 

 

GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ พ้ืนฐานและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์  การศึกษา

เกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์
ในชีวิตประจ าวันและการท างาน มนุษยสัมพันธ์กับความเป็นผู้น า การบริหาร
ความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

 

GEBSO503 Human Relation  
 Prerequisite: No  
 Study significance of human relations. Investigate the nature of 

human behavior, as well as the theory of human relations in daily 
life and at work. Recognize the connection between humans and 
leadership. Discover one’s personality and social etiquette. Learn 
about conflict resolution and communication in order to improve 
interpersonal relationships. 

 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการของจิตวิทยาองค์การ ระบบองค์การ การ

บริหารจัดการในองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเชิงพฤติกรรมในการท างาน ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงาน การบริหารจัดการความขัดแย้งและการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานและคุณค่าของ
บุคคลในองค์การ รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารจัดการ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมยุคใหม่ 
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GEBSO508 Psychology of organizational Management in Modern  
 Prerequisite: No  
 Study and Recognize the meaning, scope, and principles of 

organizational psychology, organizational systems, and 
organizational management at the individual, group, and 
organizational levels. Examine individual differences in behavior at 
work. Investigate the psychological factors that influence conflict 
management and organizational change. Improve the efficiency and 
value of individuals in the organization while also learning about 
strategies and techniques for effective organizational management in 
today's society. 

 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 

GEBLC101 English for Everyday Communication  
 Prerequisite: No  
 Study vocabulary, expressions, and structures of English. Develop 

listening, speaking, reading, and writing skills in English, in order to 
communicate on daily basis, in accordance with social and cultural 
contexts. 

 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการท างาน 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพ่ือการสื่อสารและการ
ท างานในสาขาวิชาชีพ 

 

GEBLC105 English for Working Skills  
 Prerequisite: No  
 Study English vocabulary, expressions, and structures used in 

professional development. Practice listening, speaking, reading, and 
writing skills in English in order to communicate and work in a 
professional context. 

 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยเน้นหลักการฟัง การพูด การ

อ่าน การเขียน การสรุปความ และการน าเสนอในบริบททางวิชาการ 
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GEBLC103 Academic English  
 Prerequisite: No  
 Study vocabulary, expressions, and structures of English emphasized 

on principles of listening, speaking, reading, and writing. Practice 
summarizing and giving presentation in an academic context. 

 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีศิลปะใน
การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่  21 ใช้
ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 

GEBLC201 Arts of Using Thai Language  
 Prerequisite: No  
 Study formats and strategies for effective communication in Thai 

language. Develop systematic thinking and creative communication 
skill. Master the arts of listening, reading, speaking, and writing 
suitable for the 21st century skills. 

 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ และประเภทของรายงาน ส่วนประกอบ

ของรายงาน หลักการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการน าเสนองาน 
 

GEBLC202 Report Writing and Presentation  
 Prerequisite: No  
 Study and Understand the meaning, significance, and various types 

of reports. Discover report components and the principles of writing 
a comprehensive report, as well as practice presentations. 

 

GEBLC109 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นทางด้านการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ควบคู่กับเรียนรู้วัฒนธรรมจีน 
 

GEBLC109 Chinese for Communication  
 Prerequisite: No  
 Study fundamental Chinese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Chinese culture. 
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GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นทางด้านการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ควบคู่กับเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น 
 

GEBLC110 Fundamental Japanese Conversation  
 Prerequisite: No  
 Study fundamental Japanese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Japanese culture. 
 

GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาภาษาเกาหลีเบื้องต้นทางด้านการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ควบคู่กับเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี 
 

GEBLC111 Korean for Communication  
 Prerequisite: No  
 Study fundamental Korean focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Korean culture 
 

GEBLC112 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาภาษาพม่าเบื้องต้นทางด้านการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ควบคู่กับเรียนรู้วัฒนธรรมพม่า 
 

GEBLC112 Fundamental Burmese  
 Prerequisite: No  
 Study fundamental Burmese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Burmese culture. 
 

GEM4-18 การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการงานแผนทางการเงิน 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความหมายของเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงลักษณะการวางแผนการเงินที่ดี 
 

GEM4-18 Personal Financial Management and Personal Financial Planning  
 Prerequisite: No  
 Meaning of money, personal financial management, sufficiency 

economy philosophy; good financial planning characteristics. 
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BBACC109 นโยบายภาษีและการภาษีอากร 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษนโยบายภาษี และความจ าเป็นที่รัฐต้องจัดเก็บภาษี ศึกษาวิธีการจัดเก็บภาษี

ตามประมวลรัษฎากร อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนที่จ าเป็น 

 

BBACC109 Tax and Tax Policy  
 Prerequisite: No  
 Study Tax Policy and th e necessity of Government Tax collection, 

study Tax collection followed Revenue Code i.e. Personal Income 
Tax, Corporate Income Tax, Value Added Tax, and any other 
essential Tax. 

 

 
3.1.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
(1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
FUNSC117 หลักฟิสิกส์ 3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 
ศึกษาและปฏิบัติการทดลอง เกี่ยวกับ จลศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงาน 
คลื่น แสง เสียง ความร้อน กลศาสตร์ของไหล แม่เหล็กไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐาน 

 

FUNSC109 Principle of Physics  
 Prerequisite: No  

 
Study and Practice of dynamics, work and energy, waves, light, 
sound, heat, fluid mechanics, electromagnetism and fundamental 
electronics. 

 

FUNSC204 หลักเคมี 3(2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี 
สารละลาย กรด เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และสมดุลเคมี 

 

FUNSC204 Principle of Chemistry  

 Prerequisite: No  

 
Study and Practice of atomic structure and periodic, chemical bond, 
solution, acid-base, salt, chemical reaction and electrochemistry, 
rate of chemical reaction and chemical equilibrium. 
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FUNMA102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 
ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ฟังก์ชันชี้ก าลัง 
ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์
ของฟังก์ชันและการประยุกต์ 

 

FUNMA102 Fundamental Mathematics  

 Prerequisite: No  

 
Study of analytic geometry, matrix and determinant, exponential 
function, logarithm function, trigonometric functions, limit and 
continuity of function, derivative of function and its applications. 

 

 
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ENGMTM1-01 เขียนแบบวิศวกรรมกระบวนการผลิต 3(2-3-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาเก่ียวกับข้อก าหนดต่างๆ ในแบบชิ้นงาน ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอ่านแบบชิ้นงานและเขียนแบบงาน หลักการวางภาพในมุมมอง
ต่างๆ หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ้นงานและ
ปฏิบัติการออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 

ENGMTM1-01 Engineering Drawing  
 Prerequisite: No  

 

Study of requirements of drawing; study and practice of 
reading the drawing and sketch; principles of using Computer-
Aided Design, and practice of designing the drawing by using 
computer programs. 

 

ENGMTM1-02 กระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิต เช่น กรรมวิธีการ
ฉีดหล่อ กรรมวิธีการการข้ึนรูปโลหะ การตัดข้ึนรูปด้วยเครื่องมือกล และ
การเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต การ
ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนเช่น โลหะกับการขึ้นรูป พอลิ
เมอร์กับการขึ้นรูป หลักของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการผลิต
เบื้องต้น 
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ENGMTM1-02 Manufacturing Process 3(2-3-5) 
 Prerequisite: No  

 

Study of theory and concept of manufacturing processes 
such as casting, forming,machining and welding; material and 
manufacturing processes relationships; fundamental of 
manufacturing cost. 

 

ENGMTM2-01 ความปลอดภัยในการท างานและความปลอดภัยส่วนบุคคล 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเป็นพ้ืนฐานการท างาน ปัจจัยและสาเหตุ
ของอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ท างาน 
วิธีการป้องกันอุบัติภัยในการท างาน สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางวิศวกรรม ระบบการประเมินความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย การป้องกันภัยส่วนบุคคล การรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง วิธีป้องกัน
อุบัติภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ การประเมินความเสี่ยง 

 

ENGMTM2-01 Work Safety and Personal Safety 3(2-2-5) 
 Prerequisite: No  
 Study of the relevant laws based on work; factors and causes 

of accidents; risk management; accident prevention in the 
workplace; environmental and engineering safety elements; 
security risk assessment system; personal protective 
equipment;  

 

 collecting, studying, analyzing, and summarizing issues and 
needs related to factors and causes of accidents; analyzing 
and controlling risks; how to prevent accidents; accident 
investigation; risk assessment. 

 

 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านอุตสาหกรรม (เสนอแนะ) 

 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ENGMTM1-03 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3(1-6-4) 

 
วิชาบังคับก่อน : ENGMTM1-01 เขียนแบบวิศวกรรมกระบวนการ
ผลิต 

 

 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หลักการ
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชนิดของแม่พิมพ์ วัสดุท าแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้วัสดุท าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกศึกษา
หลักการใช้งาน ส่วนประกอบแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนมาตรฐาน ศึกษา
ประเภทของเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกและวิธีการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษา
แม่พิมพ์ และเครื่องฉีดข้ึนรูปพลาสติก 

ENGMTM1-03 Injection Mold Design  

 Prerequisite: ENGMTM1-01 Engineering Drawing  

 

Study of principles of injection mold part design; principles of 
injection mold design; type of molds; injection mold material; 
the practice of CAD Design, Plastic Injection Mold Design; 
selection of injection mold materials; study of principles of use 
of standard mold parts and components; study of types of 
Injection Molding Machine and how to repair and maintain the 
molds and the Injection Molding Machine. 

 

ENGMTM1-04 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก 3(1-6-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ENGMTM1-03 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก  

 

ศึกษาและฝึกปฎิบัติในการเตรียมความพร้อมแผนงานจากค าสั่งการผลิต 
การเลือกใช้เครื่องจักรและส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักรส าหรับ
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก ศึกษาหลักการใช้แม่พิมพ์และ
ส่วนประกอบต่างๆของแม่พิมพ์ส าหรับกระบวนการข้ึนรูปชิ้นงานพลาสติก 
ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้แม่พิมพ์และส่วนประกอบต่างๆของแม่พิมพ์ ศึกษา
วัสดุในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบชนิด
และสภาพทั่วไปของวัตถุดิบ ศึกษาหลักการควบคุมคุณภาพในกระบวน
ขึ้นรูปชิ้นงาน (QC) และฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน 
กระบวนการจัดเก็บและส่งมอบชิ้นงาน ท าบันทึกรายงานการส่งมอบ และ
การฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานและกิจกรรม 5 ส. 

 

ENGMTM1-04 Plastic Forming and Manufacturing Process  

 Prerequisite: ENGMTM1-03 Injection Mold Design  

 

Study and practice of preparing plans from manufacturing 
order; selection of machine and machine components for 
plastic forming and manufacturing process; study of principles 
of using molds and mold components for the plastic forming 
and manufacturing process; the practice of selection of molds 
and mold components; study of raw materials in the plastic 
forming and manufacturing process; the practice of checking 
the type and general condition of raw materials; study of the 
principles of quality control in manufacturing (QC) and practice 
of the quality inspection of the drawing, storage, and shipping 
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process; making a record of the delivery report; and practice 
of work safety and 5S activities. 

ENGMTM1-05 การออกแบบวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน 2(1-3-1) 

 
วิชาบังคับก่อน : ENGMTM1-04 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก 
หรือ ENGMTM1-08 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานอะลูมิเนียม 

 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหาสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาการท างานใน
การขึ้นรูปชิ้นงานที่เกิดขึ้นในกระบวนขึ้นรูปชิ้นงาน การใช้โปรแกรม
จ าลองเพ่ือหาสาเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนขึ้นรูปชิ้นงาน การแก้ไขปัญหา
การท างานในกระบวนขึ้นรูปชิ้นงานการซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการหา
แนวทางป้องกันการเกิดปัญหาการท างานในกระบวนขึ้นรูปชิ้นงาน 

 

ENGMTM1-05 Analytical Design for Process Improvement  

 
Prerequisite : ENGMTM1-04 Plastic Forming and 
Manufacturing Process Or  ENGMTM1-08 Forming Process 
of Aluminium 

 

 

Study and practice of root cause analysis informing process 
that occurs during the forming process; root cause analysis 
using simulation software that occurs during the forming 
process; solving problems in the forming process, preliminary 
maintenance and finding solutions to prevent problems in the 
forming process. 

 

 ENGMTM1-06 กระบวนการหลอมอะลูมิเนียม 3(1-6-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบอะลูมิเนียม การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีในการหลอมวัตถุดิบ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใน
การหลอม ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการหลอมวัตถุดิบ ฝึกปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมและเตรียมวัตถุดิบในการหลอม ศึกษาประเภท 
หลักการท างาน และการบ ารุงรักษาเตาหลอม และฝึกปฏิบัติการเลือกใช้
อุณหภูมิ เวลา และแหล่งพลังงานความร้อนที่เหมาะสมในกระบวนการใน
การหลอม และอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักการความปลอดภัยใน
กระบวนการหลอมวัตถุดิบ การใช้และดูแลรักษาเตาหลอมเบื้องต้น การ
วางแผนกระบวนการหลอมวัตถุดิบ  และการควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการหลอมวัตถุดิบ 
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ENGMTM1-06 Aluminium Melting Process  

 Prerequisite: No  

 

Study of types and properties of aluminum raw materials; use 
of tools and equipment for smelting raw materials; the practice 
of using tools and equipment for smelting; study of step and 
process of smelting raw materials; the practice of preparation 
and preparation of raw materials for smelting; study of types, 
working principles, and furnace maintenance; and practice of 
choosing appropriate temperature, time and heat source in the 
melting process and other related matters; study of principles 
of safety in the raw material smelting process; initial use and 
maintenance of the furnace; planning the raw material 
smelting process; and quality control in the melting process of 
raw materials. 

 

ENGMTM1-07 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม 3(1-6-4) 

 
วิชาบังคับก่อน : ENGMTM1-01 เขียนแบบวิศวกรรมกระบวนการ
ผลิต 

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม  
หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม  ชนิดของแม่พิมพ์  วัสดุท า
แม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม ฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์หล่อ
อะลูมิเนียม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้วัสดุท าแม่พิมพ์ฉีด
หล่ออะลูมิเนียม  ศึกษาหลักการใช้งาน ส่วนประกอบแม่พิมพ์ และ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน ศึกษาประเภทของเครื่องฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม และ
วิธีการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาแม่พิมพ์ และเครื่องฉีดหล่ออะลูมิเนียม 

 

ENGMTM1-07 Aluminum Die Casting Design  

 Prerequisite: ENGMTM1-01 Engineering Drawing  

 

Study of principles of designing aluminium mold parts; 
principles of aluminium mold design; type of molds; materials 
for making aluminium die casting mold; the practice of 
designing aluminium mold parts by using computer programs; 
selection of materials for making aluminium die casting mold; 
study of the principle of use, mold components and standard 
parts; study of the types of aluminium die casting machine and 
how to repair and maintain aluminium molds and aluminium 
die casting machine. 
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ENGMTM1-08 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานอะลูมิเนียม 3(1-6-4) 

 
วิชาบังคับก่อน : ENGMTM1-06 กระบวนการหลอมอะลูมิเนียม 
ENGMTM1-07 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดหล่ออะลูมิเนียม 

 

 

ศึกษาและฝึกปฎิบัติในการเตรียมความพร้อมแผนงานจากค าสั่งการผลิต 
การเลือกใช้เครื่องจักรและส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักรส าหรับ
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานอะลูมิเนียม ศึกษาหลักการใช้แม่พิมพ์และ
ส่วนประกอบต่างๆของแม่พิมพ์ส าหรับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน
อะลูมิเนียม ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้แม่พิมพ์และส่วนประกอบต่างๆของ
แม่พิมพ์ ศึกษาวัตถุดิบในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานอะลูมิเนียม ฝึก
ปฏิบัติการตรวจสอบชนิดและสภาพทั่วไปของวัตถุดิบ ศึกษาหลักการ
ควบคุมคุณภาพในกระบวนขึ้นรูปชิ้นงาน (QC) และฝึกปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน กระบวนการจัดเก็บและส่งมอบชิ้นงาน ท า
บันทึกรายงานการส่งมอบ และการฝึกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยใน
การท างานและกิจกรรม 5 ส. 

 

ENGMTM1-08 Forming Process of Aluminium  

 
Prerequisite: ENGMTM1-06 Aluminium Melting Process 
                   ENGMTM1-07  Aluminum Die Casting Design 

 

 

Study and practice of preparing plans from manufacturing 
order; selection of machine and machine components for 
forming process of aluminium; study of principles of using 
molds and mold components for the forming process of 
aluminium; the practice of selection of molds and mold 
components; study of raw materials in the forming process of 
aluminium; the practice of checking the type and general 
condition of raw materials; study of the principles of quality 
control in manufacturing ( QC)  and practice of the quality 
inspection of the drawing, storage, and shipping process; 
making a record of the delivery report; and practice of work 
safety and 5S activities. 

 

ENGMTM1-09 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(1-6-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ  ฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติ  (CNC/ Material handling /AS/ RS/Robotics) 
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ระบบพ้ืนฐานของนิวเมติก ไฮดรอลิคและ
ไฟฟ้า การต่อระบบควบคุมนิวเมติก/ ไฮดรอลิก เขียนโปรแกรมควบคุม
ระบบ PLC วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ การแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 
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ENGMTM1-09 Industrial Automation System  

 Prerequisite: No  

 

Study of automated and semi-automated manufacturing 
systems; practice in using automation machines (CNC/ 
Material handling /AS/ RS/Robotics); automated systems in 
industries; basic pneumatic, hydraulic and electric systems; 
pneumatic and hydraulic systems; programmable logic 
Control: PLC; analysis of problems and causes associated with 
automated manufacturing systems; troubleshooting issues 
related to automated manufacturing systems. 

 

ENGMTM1-10 การออกแบบกระบวนการพ่นสีชิ้นงาน 3(2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาและฝึกปฎิบัติในการเตรียมความพร้อมแผนงานจากค าสั่งการผลิต 
ขั้นตอนและวิธีการเตรียมผิวชิ้นงาน การอบชิ้นงานก่อนการพ่นสี การ
เตรียมชิ้นงานเพ่ือการอบแห้ง กระบวนการพ่นสีชิ้นงาน การอบชิ้นงาน
หลังการพ่นสี การควบคุมคุณภาพในกระบวนการพ่นสี  (QC)  การ
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน การซ่อมงานสี กระบวนการจัดเก็บและส่ง
มอบชิ้นงาน การท าบันทึกรายงานการส่งมอบ ความปลอดภัยในการ
ท างานและกิจกรรม 5 ส. 

 

ENGMTM1-10 Painting Process Design  

 Prerequisite: No  

 

Study and practice of preparing plans from manufacturing 
order; procedures and methods of surface preparation; heat 
treatment before painting; preparation for heat drying; the 
process of painting; heat treatment after painting; quality 
control in the painting process (QC); checking the quality of the 
workpiece; spot repair; storage and shipping process; making a 
record of the delivery report; work safety and 5S activities. 

 

ENGMTM1-11 การออกแบบวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการพ่นสีชิ้นงาน 1(0-3-1) 

 
วิชาบังคับก่อน : ENGMTM1-10 การออกแบบกระบวนการพ่นสี
ชิ้นงาน 

 

 
ฝึกปฏิบัติการหาสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสี
ชิ้นงาน การแก้ไขปัญหาการท างานในกระบวนการพ่นสีชิ้นงาน การหา
แนวทางป้องกันการเกิดปัญหาการท างานในกระบวนการพ่นสีชิ้นงาน 
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ENGMTM1-11 Analytical Design for Painting Process Improvement  

 Prerequisite: ENGMTM1-10 Painting Process Design  

 
The practice of root cause analysis in the painting process; 
solving problems in the painting process, and finding solutions 
to prevent problems in the painting process. 

 

 
3) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 

 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ENGMTM2-02 การค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาต้นทุนการผลิตโดยพิจารณาองค์ประกอบของต้นทุน ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ การวางแผนและการควบคุมต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม ศึกษา
และฝึกปฏิบัติการค านวณต้นทุนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการค านวณ
ต้นทุนการผลิต การใช้เครื่องมือในการค านวณสูตรการผลิต (BOM) ใบสั่งผลิต
สินค้า ต้นทุนการผลิตในแต่ละ Lot รายงานต้นทุนการผลิตของโรงงาน 
รายงานต้นทุนขาย เป็นต้น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม ERP 
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น ศึกษาและฝึกปฏิบัติการประมาณราคา 
เช่น การจัดท าเอกสารประเมินราคา ราคาการจัดหาวัสดุทรัพยากรในการผลิต
หรือราคาค่าบริการ  ศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต โดยค านึงถึง การ
สูญเสียวัตถุดิบ ปริมาณสินค้าคงคลัง การจัดซื้อวัตุดิบ การบ ารุงรักษา
เครื่องจักร การลดความสูญเปล่า การปรับวิธีการท างาน เป็นต้น การวิเคราะห์
การตัดสินใจและวางแผนงานจากต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและ
การวางแผนก าไร 

 

ENGMTM2-02 Production Cost Analysis  
 Prerequisite: No  

 

Study of production cost with considering the cost component; 
practice in analysis, planning, and cost control of industrial 
production; study and practice of production cost calculations 
and tools used for calculating production costs; using the tool 
to calculate bill of materials ( BOM) ; production order; 
production cost in each lot; cost of production reports; cost of 
goods sold reports, etc. ; using package program such as ERP 
(Enterprise Resource Planning), Microsoft Excel, etc.; study and 
practice of cost estimation, such as preparation of cost 
estimate reports, cost of procurement of materials, production 
resources or cost of services; study of means for cost reduction 
by taking into account the loss of raw materials, inventory, raw 
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materials purchasing, maintenance of machines, waste 
reduction, adjustment of working methods, etc. ; analysis of 
decision-making and planning from production costs; analysis 
of break-even point and profit planning. 

ENGMTM2-03 การควบคุมเครื่องมือวัดและตรวจติดตาม 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการวัดและการตรวจสอบ การ
วิเคราะห์ความผิดพลาดในการวัด ความไม่แน่นอนในการวัด การก าหนด
พิกัดความเผื่อในเชิงเรขาคณิต การประเมินผลการวัด การใช้เครื่องมือวัด
ทางวิศวกรรม การตรวจวัดด้วยเครื่องวัดสามแกน การสอบเทียบเครื่องมือ
วัดทางมิติ การบ ารุงรักษาเครื่องมือวัดเบื้องต้น 

 

ENGMTM2-03 Control of Measurement Equipment and Quality Audit  
 Prerequisite: No  

 

Study and practice of principles of measurement and 
verification; measurements and errors analysis; measurement 
uncertainty; Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T); 
measurement evaluation; metrology & measuring tools; 
coordinate measuring machine: CMM; dimensional calibration; 
basic maintenance of measuring instruments. 

 

ENGMTM2-04 การควบคุมกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบระบบการตรวจสอบคุณภาพ การก าหนด
รายละเอียดวิธีการตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงชิ้นงานในแต่ละ
ขั้นตอนระหว่างกระบวนการผลิต  วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด การสุ่มตัวอย่าง และ
วิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ือประกอบการพิจารณาระบบควบคุมคุณภาพชิ้นงาน 
วางแผนการทวนสอบวิธีการตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาด เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตโดยพิจารณารูปแบบการท างานของ
พนักงานเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) 
เขา้มาช่วยลดจ านวนของเสีย 

 

ENGMTM2-04 Quality Control and Inspection  
 Prerequisite: No  

 

Study and practice of designing quality inspection systems; 
determining details of inspection methods; product test 
including specimens at each step during the manufacturing 
process; analysis of causes and problems of the inspection of 
products which do not meet the specified criteria; sampling 
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and analysis of samples for consideration of the quality control 
system; planning verification of inspection methods; product 
test to prevent errors; productivity techniques by considering 
the work patterns of employees regarding the use of group 
activities such as Quality Control Cycle (QCC)  to help reduce 
defect. 

ENGMTM2-05 การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาวัตถุประสงค์และหลักการในการเพ่ิมผลผลิต องค์ประกอบในการ
เพ่ิมผลผลิต ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หลักการ เทคนิค
และเครื่องมือในการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการใช้เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตโดยพิจารณาจากการท างานเกี่ยวข้อง
กับการใช้วิธีการ การศึกษาการท างาน (Work study) มาท าการวิเคราะห์
การท างาน และหลักการทางการยศาสตร์ การใช้เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต
โดยพิจารณาคุณค่าและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการใช้เรื่อง
วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด 
และการใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานในการผลิต การใช้เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต
โดยพิจารณาระบบการจัดการของวัสดุระบบวางแผนความต้องการวัสดุ 
(Material Requirement Planning: MRP) ระบบทันเวลาพอดี (Just in 
Time: JIT) การใช้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตท าให้เกิดผลิต
ภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารคลังสินค้า เช่น กลยุทธ์การ
บริหารงานแบบญี่ปุ่น (Kaizen) การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
(OEE) การผลิตแแบบทันเวลาพอดี (JIT) ระบบป้องกันความผิดพลาด 
(Poka-Yoke) การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) 

 

ENGMTM2-05 Management for Productivity Improvement  
 Prerequisite: No  

 

Study of objectives and principles of productivity 
improvement, components to increase productivity, 
production losses; principles, techniques and tools to increase 
productivity and production efficiency; study and practice of 
use of productivity techniques based on work involved in 
Work-study to analyze functions and ergonomic principles; use 
of productivity techniques based on value and product model 
involved in Value Engineering; optimizing resource utilization 
and using standard products in production; use of productivity 
techniques based on Material Requirement Planning: MRP, Just 
in Time:  JIT; use of various tools used to increase the 
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productivity leading to operational productivity and warehouse 
management, such as Japanese Management Strategy (Kaizen), 
Overall Equipment Effectiveness ( OEE) , Just in Time ( JIT) , 
Mistake Proofing (Poka-Yoke) , Total Productive Maintenance 
(TPM). 

ENGMTM2-06 การออกแบบและปรับปรุงสายการผลิต 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

แนวคิดในการออกแบบควบคู่ไปด้วยกันระหว่างผลิตภัณฑ์และระบบการ
ผลิต การแปรหน้าที่เชิงคุณภาพส าหรับการออกแบบ การออกแบบเพ่ือ
การผลิต การออกแบบเพ่ือการแปรรูป การออกแบบเพ่ือการประกอบ 
การออกแบบระบบ การควบคุมและจัดการสายการผลิต หลักการวางแผน
การจัดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนงานด้านการผลิต
และก าลังคน การวิเคราะห์และเลือกใช้ระบบขนถ่ายล าเลียงวัสดุ 

 

ENGMTM2-06 Production line and line layout 3(2-2-5) 
 Prerequisite: No  
 Concept and principle of concurrent product and process 

design (CPPD) , Quality function deployment (QFD) , design for 
manufacturing (DFM) , design for fabrication (DFF) , design for 
assembly (DFA), system design, organization and management 
of production line, principles of planning arrangement of 
equipment and facilities to support production and manpower, 
equipment analysis and selection of material handling systems. 

 

ENGMTM2-07 การจัดการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(1-4-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาการท างานร่วมกันของระบบการขนถ่ายวัสดุ  การปฏิบัติการ
ออกแบบคลังพัสดุและระบบโลจิสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์และตัดสินใจ
ในการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม การด าเนินงานการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์และออกแบบผังโรงงาน การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานขนส่งและการกระจายสินค้า 
การรับคืนสินค้าหรือการส่งสินค้ากลับ หลักการประกันภัยขนส่งและการ
ร้องเรียนเมื่อเกิดความเสียหาย หลักการวางแผนความต้องการกระจาย
สินค้า และการจัดหาทรัพยากรในการขนส่ง กลยุทธ์การลดต้นทุนขนส่ง
สินค้าและวิธีการกระจายสินค้า 
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ENGMTM2-07 Logistics and Supply Chain Management  
 Prerequisite: No  

 

Study of collaboration of material handling system; the 
practice of basic warehouse layout design and logistics; analysis 
and decision-making in plant layout; operation; supply chain 
management and logistics management; application of Factory 
Layout Design Software; cost reduction and optimizing in 
transportation; application of information technology in 
transportation and distribution; reverse logistics; principles of 
cargo insurance and complaints in the event of damage; 
principles of distribution requirement planning:  DRP; and 
transportation routes management; strategies of cost reduction 
for transportation and distribution methods. 

 

ENGMTM2-08 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาหลักการพยากรณ์ที่ใช้ในการผลิต ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ฝึก

ปฏิบัติการพยากรณ์และการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า การจับ
เวลาในการผลิต (Cycle Time) จุดคอขวด (Bottle Neck) ความเร็วใน
การผลิต (Takt Time) และการจัดท าเวลามาตรฐาน (Standard Time) 
การจัดสมดุลสายการผลิต  (Line balancing)  และวิธีการค านวณ
ประสิทธิภาพในการผลิต (Production Efficiency) การค านวณก าลังการ
ผลิต การวางแผนก าลังการผลิต และการเพ่ิมก าลังการผลิต การวางแผน
วัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องจักร การท ารายการวัตถุดิบ แผนความต้องการ
วัตถุดิบ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวางแผนการผลิต การทวน
สอบค าสั่งการผลิต ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ ติดตามงานหลังการ
ผลิต 

 

ENGMTM2-08 Production Planning and Control  
 Prerequisite: No  
 Study of principles of production forecasting, procedures and 

methods of forecasting; the practice of forecasting and demand 
forecasting; cycle time; bottleneck; takt time; and standard 
time; line balancing; and production efficiency; effective 
capacity; capacity planning, and productivity improvement; raw 
material planning, equipment, and machines; making a list of 
raw materials; material requirements planning; use of 
computer- aided production planning; traceability; operational 
auditing and monitoring. 
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ENGMTM2-09 การวางแผนการบริหารวัสดุคงคลัง 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาหลักการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า หลักการวางแผนการ

จัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ ฝึก
ปฏิบัติการวางแผนและบริหารวัสดุคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิค
การบริหารสินค้าคงคลัง มีทักษะในใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการ
สินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

 

ENGMTM2-09 Inventory Management and Production Planning  
 Prerequisite: No  
 Study of principles of demand forecasting; principles of 

planning for Part and Service Support; Smart Warehouse; the 
practice of planning and managing inventory efficiently; 
techniques of inventory management; having computer- aided 
skills in inventory and warehouse management. 

 

ENGMTM2-10 การออกแบบระบบความปลอดภัยและระบบการจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงงาน การออกแบบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงงาน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) สิ่งแวดล้อม
ทางเคมี (chemical environment) หลักการออกแบบระบบแสงสว่าง 
การระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า หลักการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย 
การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ มลพิษทางน้ า (Water 
Pollution) มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) มลพิษทางเสียง (Noise 
Pollution) มลพิษทางขยะ (Solid waste Pollution) การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงงาน 

 

ENGMTM2-10 Design of Safety System and Environment Management 
System in Industrial Plant 

 

 Prerequisite: No  

 

Study and practice of principles of environment management 
system design in the plant; environment management system 

design in the plant; physical environment; chemical 
environment; principles of lighting system design, ventilation, 
electrical systems; principles of fire prevention design; 
industrial pollution control such as water pollution, air 
pollution, noise pollution, solid waste pollution, 
environmental management in plant. 

 

66



45 

 

 

ENGMTM2-11 การวางแผนการจัดการบ ารุงรักษา 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาแนวคิดการจัดการบ ารุงรักษาและประเภทของการบ ารุงรักษา 
องค์ประกอบของการบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิผล  หลักการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน การวางแผนบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ (Tooling and 
Equipment) และเครื่องจักร (Machine) แนวทางด าเนินการบ ารุงรักษา
เชิงวางแผน การพัฒนาระบบบ ารุงรักษาเชิงวางแผนอย่างเป็นระบบ
แนวทางพ้ืนฐานส าหรับการออกแบบต้นทุนวงจรอายุ  กลยุทธ์สร้างความ
เชื่อมั่นการบ ารุงรักษา  แนวทางการจัดซื้อเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิผล 
การประเมินปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดหาเครื่องจักร บทบาท
กิจกรรม 5 ส กับการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง เข้าใจแนวคิดการวัด
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร การวางแผนแนวทางลดเวลาการตั้ง
เครื่องอย่างมีประสิทธิผล การวางแผนบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ 

 

ENGMTM2-11 Maintenance Management Planning 3(2-2-5) 
 Prerequisite: No  

 

Study of concepts of maintenance management and types of 
maintenance; elements of productive maintenance; principles 
of preventive maintenance; planning for machine 
maintenance; guidelines for planned maintenance; 
development of a systematically planned maintenance 
system; basic guidelines for life cycle cost design; strategies for 
reliability maintenance; guidelines for effective equipment 
procurement; assessing economic factors for procurement of 
machines; roles of 5S activity with autonomous maintenance; 
understanding the concepts of Overall Equipment 
Effectiveness:  OEE; planning to reduce set-up time effectively; 
quality maintenance planning. 

 

ENGMTM2-12 การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 1(0-2-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาการบ ารุ งรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  และกิจกรรมการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Kobetsu-Kaizen) การ
บ ารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous maintenance) การพัฒนาแนว
ทางการจัดท ามาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสีย 
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ENGMTM2-12 Total Productive Maintenance, TPM  
 Prerequisite: No  

 

Study of total productive maintenance and preventive 
maintenance activities; focused improvements ( Kobetsu-
Kaizen) ; autonomous maintenance; development of 
standardized guidelines to prevent loss. 

 

 
4) กลุ่มวิชาการบูรณาการ 

 

ENGMTM3-01 ฟิสิกส์ประยุกตเ์พื่องานอุตสาหกรรม 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC117 หลักฟิสิกส์  

 
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะห์และค านวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์เพ่ือบูรณาการกับการ
แก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม   

 

ENGMTM3-01 Applied Physics for Industrial Work   
 Prerequisite: FUNSC117 Principle of Physics  

 
Study and practice of analyzing and calculating engineering 
solutions; solving engineering problems by using physics 
principles to integrate with industrial solutions. 

 

ENGMTM3-02 เคมีประยุกต์เพื่องานอุตสาหกรรม 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC204 หลักเคมี  

 
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะห์และค านวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้หลักการทางเคมีเพ่ือบูรณาการกับการ
แก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม 

 

ENGMTM3-02 Applied Chemistry for Industrial Work  
 Prerequisite: FUNSC204 Principle of Chemistry  

 
Study and practice of analyzing and calculating engineering 
solutions; solving engineering problems by using chemistry 
principles to integrate with industrial solutions. 

 

ENGMTM3-03 คณิตศาสตร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  

 
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้
หลักการทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆทางคณิตศาสตร์ใน
งานวิศวกรรม 
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ENGMTM3-03 Mathematics for Industrial Work  
 Prerequisite: FUNMA102 Fundamental Mathematics  

 
Study and practice of analyzing and solving engineering 
problems by using the mathematical principles; applying the 
mathematical theories in engineering work. 

 

ENGMTM3-04 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 1 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาค้นคว้าทางด้าน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมทางด้าน
วิศวกรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมและด้านอ่ืนๆ 
การเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการ
น าเสนอโครงงาน การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้
ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม ในการเสนอหัวข้อ
โครงงาน 

 

ENGMTM3-04 Engineering Project Preparation 1  
 Prerequisite : No  

 

Study of research, inventions, engineering innovations that 
can be applied in industry and other fields; report writing; 
problem background; objectives, scope, procedures, and 
action plans; preparation of materials and equipment; data 
collection and analysis; progress reporting; and project 
presentations; use of analytical thinking processes linking with 
scientific, mathematical and engineering knowledge to 
present project topics. 

 

ENGMTM3-05 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 2 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาค้นคว้าทางด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมและด้านอ่ืนๆ การเขียน
รายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและ
แผนการด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการน าเสนอโครงงาน 
การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม ในการเสนอหัวข้อโครงงาน 
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ENGMTM3-05 Engineering Project Preparation 2  
 Prerequisite : No  

 

Study of research, inventions, engineering innovations that 
can be applied in industry and other fields; report writing; 
problem background; objectives, scope, procedures, and 
action plans; preparation of materials and equipment; data 
collection and analysis; progress reporting; and project 
presentations; use of analytical thinking processes linking with 
scientific, mathematical and engineering knowledge to 
present project topics. 

 

ENGMTM3-06 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 3 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 

ศึกษาค้นคว้าทางด้าน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมทางด้าน
วิศวกรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมและด้านอ่ืนๆ 
การเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการ
น าเสนอโครงงาน การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้
ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม ในการเสนอหัวข้อ
โครงงาน 

 

ENGMTM3-06 Engineering Project Preparation 3  
 Prerequisite : No  

 

Study of research, inventions, engineering innovations that 
can be applied in industry and other fields; report writing; 
problem background; objectives, scope, procedures, and 
action plans; preparation of materials and equipment; data 
collection and analysis; progress reporting; and project 
presentations; use of analytical thinking processes linking with 
scientific, mathematical and engineering knowledge to 
present project topics. 

 

ENGMTM3-07 โครงงานวิศวกรรม  3(0-9-3) 

 
วิชาบังคับก่อน : GEM3-04 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 1 
GEM3-05 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 2 
GEM3-06 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 3 

 

 
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง
ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม มาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินโครงงาน วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติตาม
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ขั้นตอนและแผนการด าเนินโครงงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล จัดท าโครงงาน และน าเสนอโครงงาน 

ENGMTM3-07 Engineering Project  

 
Prerequisite: GEM3-04 Engineering Project Preparation 1 
GEM3-05 Engineering Project Preparation 2 
GEM3-06 Engineering Project Preparation 3 

 

 

Study of relevant theories; use of analytical thinking 
processes linking with scientific, mathematical, and 
engineering knowledge to apply in project implementation; 
problem- solving analysis; implementation of project 
procedures and plans; data collection and analysis; summary 
of the results of the project preparation, and project 
presentation. 

 

 
 3.3  กระบวนการจัดการศึกษา 
 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษา กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดในสถานประกอบการ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning (WIL) 
เพ่ือมุ่งเน้นให้บัณฑิตเกิดทักษะและยกระดับสมรรถนะ มีความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ภาคการผลิต
สู่ New S-Curve ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ 
และให้สถานประกอบการเป็นฐาน (Platform) ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้สถานศึกษาต้องด าเนินการ
ดังนั้น 
  3.3.1.1 ออกแบบรายวิชาในหมวดการเรียนรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรม  (Module 1) 
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ โดยออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระบบงาน และสมรรถนะตามที่สถานประกอบการและมหาวิทยาลัยคาดหวังไว้ และให้รายงานแก่
คณะกรรมการที่ท าการก ากับดูแลหลักสูตรทราบ 
  3.3.1.2 ร่วมจัดท าแผนการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ พร้อมแนวทางการวัดและ
ประเมินผล และการบูรณาการ 
  3.3.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูการจัดการศึกษาโดยประกอบไปด้วยคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยและบุคคลากรในสถานประกอบการร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงเพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางด้านทฤษฎีและ
ทักษะการปฏิบัติงาน ประสบการณ์เฉพาะด้านในสถานประกอบการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 
  2) มีประสบการณ์การท างานเฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป 
  3) มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นขั้นตอนและครอบคลุม 
                         ในเนื้อหาได ้
  4) เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรม  (QCC, Kaizen)  /  โครงการ  
                         (Mini Project)  หรือแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานได้
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 3.4 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ผศ.ปริดา  จิ๋วปัญญา 
163020003XXXX 
 

Ph.D.(Industrial Management) 
 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการและ
การผลิต) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

National Taiwan University of 
Science and Technology,Taiwan 
Asian Institute of Technology, 
Thailand 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2559 
 

2555 
 

2553 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 ผศ.ธงชัย  เบ็ญจลักษณ์ 
314020007XXXX 

วศ.ม.(การจัดการระบบการผลิต) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2546 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 ดร.ศิวศิษฏ์  ปิจมิตร 
157990038XXXX 

ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)  
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2563 
2559 
2556 

อาจารย ์

4 นายสมชาย  สองประสม 
ภาคอุตสาหกรรม 

   General  Manager 
กลุ่มเครือบริษัท  

BDI Group 
5 นายสุทัศน์   คงฉ้ง 

ภาคอุตสาหกรรม 
   Director 

กลุ่มเครือบริษัท  
BDI Group 
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    3.4.2 อาจารย์ผู้สอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ เลขประจ าตัวประชาชน 

1 นายกานต์   วิรุณพนัธ ์
362040004XXXX 

วศ.ม.(เทคโนโลยีวสัดุ) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวทิยาเขตเทเวศร์ 

2547 
2537 

อาจารย ์

2 ผศ. ธงชัย   เบ็ญจลักษณ ์
314020007XXXX 

วศ.ม.(การจัดการระบบการผลิต) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  

2546 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3 ผศ.พิบูลย์   เครือค าอ้าย 
363060053XXXX 

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
2544 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

4 ผศ. ทศพร  เงินเนตร 
363030026XXXX 

วศ.ม.(วิศวกรรมโลหะการ) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวทิยาเขตเทเวศร์ 

2549 
2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

5 ดร. จิรวัฒน์  วรวิชัย  
320990003XXXX 

ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
2547 
2539 

อาจารย ์

6 นายไกรสร   วงษ์ปู่ 
363980004XXXX 

วท.ม.(วิศวกรรมการผลิต) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตตาก 

2552 
2547 

อาจารย ์

7 นายภาคภูมิ  ใจชมภู 
363010013XXXX 

ค.อ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2544 

อาจารย ์

8 นายชยันต์  ค าบรรลือ 
362010023XXXX 

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตภาคพายัพ 2541 อาจารย ์
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ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ เลขประจ าตัวประชาชน 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

9 นายวฒุิชัย  หีบค า 
350070023XXXX 

วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ-
เชื่อมประกอบ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

2557 
2549 อาจารย ์

10 นายพชิิตรี  ทองด ี
163990002XXXX 

ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ -
เชื่อมประกอบ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
2549 อาจารย ์

11 ดร.กิตติ  วิโรจรัตนาภาพิศาล 
363010057XXXX 

ปร.ด.(วิศวกรรมการผลิต) 
วท.ม.(วิศวกรรมการผลิต) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตตาก 

2563 
2552 
2547 

อาจารย ์

12 ดร.มาโนช  น าฟ ู
363020014XXXX 

Ph.D.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วท.ม.(วิศวกรรมการผลิต) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

Université Grenoble Alpes 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตตาก 

2563 
2552 
2547 

อาจารย ์

13 นายนรุตม์   คล้ายเคลื่อน 
363990013XXXX 

วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ) 
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตตาก 

2553 
2546 

อาจารย ์

14 ดร.อุกฤษฏ์   ธนทรัพย์ทวี 
163990006XXXX 

ปร.ด.(วิศวกรรมการผลิต) 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ตาก 

2563 
2554 
2551 

อาจารย ์
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

15 ผศ.ดร. ปริดา  จิ๋วปัญญา 
163020003XXXX 
 

Ph.D.(Industrial 
Management) 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการและ
การผลิต) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

National Taiwan University of Science and 
Technology,Taiwan 
Asian Institute of Technology, Thailand 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2559 
 

2555 
 

2553 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

16 นางสาวปรียานุช  เมฆฉาย 
163990006XXXX 

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)  
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2556 
2554 

อาจารย ์

17 ดร.ศิวศิษฏ์  ปิจมิตร  
157990038XXXX 

ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2563 
2559 
2556 

อาจารย ์
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5.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

5.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ  
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

 5.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 5.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได ้
 5.1.4 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 

5.2 ช่วงเวลา (สอดคล้องกับแผนการเรียนแนะน า) 
ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 2   
 

5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 4 ภาคการศึกษา 

 
6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 

 ข้อก าหนดในการท าโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่
ส่งผลต่ออุตสาหกรรม หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีอุตสาหกรรม
ที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหากโครงการส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมท าโครงการ 1 – 3 คน และมี
รายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด 
  

6.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงการที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงานประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการท าโครงงาน มีการบูรณาการทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ในการ

ท าโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 

 6.3 ช่วงเวลา (สอดคล้องกับแผนการเรียนแนะน า) 
 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 
 

 6.4 จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
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6.5 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน

ในรูปแบบออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 

6.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและ
การท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน (การประเมิน KSA) 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล  

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ 

มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 
สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า  
และความรับผิดชอบตลอดจน 
มีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนรวมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  

         2.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์                  

      2.1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

           นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา ต้องส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้ 

- มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

         นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรมและมีการ
ก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย 
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ 
ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 
 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

- การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา ที่
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

- ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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- ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับ
มอบหมายและการสอบ 
 

2.1.1.2 ด้านความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้น 
เป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
- สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบผล

การเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการ
ทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการท างาน (Work- Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี  
และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  

          โดยใช้การวัดผล ดังนี้  
- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
- รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
- งานที่ได้มอบหมาย 
- การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 
 

80



59 
 

 

2.1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                       นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา  
ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 -  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
 -  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
 

                     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้ 
อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
  

    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการบูรณาการ 

การเรียนการสอนกับการท างาน (Work- Integrated Learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  

 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

-  บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง 
-  การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่างๆ 
-  การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
-  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
 

2.1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึง  

ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนั้นผู้สอนต้อง
แนะน าการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 

-  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
-  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
-  สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
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-  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 

                     การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
กลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
 

   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

          ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน  
หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

-  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
-  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
-  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
-  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
-  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
-  มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถวางตนได้   
   เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
- พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
- พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
2.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
   

  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

          ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและการประกอบ 
อาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
- สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
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- ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 

 

         การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เ พ่ือน ามาเรียบเรียง น า เสนอและอภิปราย   
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงานต่าง ๆ  

 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learning/Flipped Classroom ที่นักศึกษาต้อง
ติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

-   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
-   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
-   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการน าเสนอผลงาน 
-   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมแต่   

  ละกลุ่ม 
 

4) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
- จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ     

วัฒนธรรมสากล 
 

2.1.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.1.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1)  มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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(3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ    
      สิ่งแวดล้อม 
(4)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 

2.1.2.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาทีศ่ึกษา 
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  2.1.2.3 ด้านปัญญา 
(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

 

2.1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
(1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
(2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3)  สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 

2.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

(1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหา อย่าง   

 เหมาะสม 
(3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ    

 และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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  2.1.3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
    2.1.3.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
              ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน                 
2 GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี                 
3 GEBIN701 กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา                 
4 GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต                 
5 GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียัง่ยืน                 
6 GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม                 
7 GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกจิและการ

เมืองไทย 
                

8 GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์                 
9 GEBSO508 จิตวิทยาการจดัการองค์การในโลกยุคใหม ่                 
10 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                 
11 GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการท างาน                 
12 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 
13 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                 
14 GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ                 
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
15 GEBLC109 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 
16 GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                 
17 GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                 
18 GEBLC112 ภาษาพม่าพื้นฐาน                 
19 ENGMTM4-

18 
การบริหารการเงินส่วนบุคคลและการงานแผนทาง
การเงิน 

                

20 BBACC109 นโยบายภาษีและการภาษีอากร                 
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  2.1.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
    ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                 

1 FUNSC117 หลักฟิสิกส ์                 
2 FUNSC204 หลักเคม ี                 
3 FUNMA102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                 
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 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                  
2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

และกลุ่มวิชาชีพเลือก วิชาเอกวิศวกรรมเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
2.2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับ
สิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา 
รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม      
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ    
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ 
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ 
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

      นอกจากนั้นในการสอนรายวิชา ยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรม และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย อาจารย์ผู้สอนจะต้อง
จัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจจะวัดพฤติกรรม
ระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนดมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนน
ความประพฤติของนักศึกษา    
 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์
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ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม 
               ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     เสริมหลักสูตร 
(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2.1.2 ความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       นักศึกษาตอ้งมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบ
อาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ 
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ 
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบ
จากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น  ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
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สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4)  ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(5)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6)  ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

2.2.1.3 ทักษะทางปัญญา   
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

          นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อ
จบการศึกษาเเล้ว ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิศวกรรมในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึง 
     การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง 
     เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง 
     สร้างสรรค ์
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ 
     ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต 
(2)  การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้า 
     ชั้นเรียน 
(3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา เป็นต้น 
 

2.2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

     นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน 
คนที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถ
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง 
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ 
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมายทั้ง 
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา 
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 
       ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ 
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โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี 
(4) มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(2) ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก   
 พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

 

2.2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่าง 

         ดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ   

         ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง 

         เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย 

         ใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 

         ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์ 
          จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้      
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          เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากลายสถานการณ์ที่สามารถ    
          ประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

(2)  ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ 
          ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
     หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้    
           เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
 

 2.2.1.5 ทักษะพิสัย 
     1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

     การท างานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่
หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบการ
ทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความส าคัญมากในการท างาน อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นยิ่งในการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตวิศวกรรม ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงต้อง
ให้ความส าคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมดังข้อต่อไปนี้ 

(1)  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี        
         ประสิทธิภาพ 

(2)  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ  
     ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
 

 2) กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จาก
วิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  ดังข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5) สนับสนุนการท าโครงงาน 
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 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
(3) มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 
(4) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(5) มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน 
 

2.2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) วิชาเอกวิศวกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต สรุปผลการเรียนรู้
ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  

                              จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ   

                              ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ 

                             ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง 
                             เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล   
                              องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ 
                              วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่ 

     อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

2.2.2.2 ความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม  

                              พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่  
     เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน  

                              เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้  

                              เครื่องมือที่เหมาะสม 
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(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน 
                              จริงได ้

 

2.2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ 

                              ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

                              ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ 

                              ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

2.2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ 

                              ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา  
                              สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว 
                              และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
                              รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ 
                              ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ 
                              สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน  
                              บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้  
                              ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  
                              สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)   มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา 
                                สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 

    2.2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่าง 

                              ดี 
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(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ 
                              ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง 
                              เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ 
                              สัญลักษณ ์

(5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 
                              ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

      
   2.2.2.6 ทักษะพิสัย 

(1)  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี 
                                ประสิทธิภาพ 

(2)  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ 
         ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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 สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

1 
ENGMTM

1-01 
เขียนแบบวิศวกรรม
กระบวนการผลติ 

                           

2 
ENGMTM

1-02 
กระบวนการผลติส าหรับ
อุตสาหกรรม 

                           

3 
ENGMTM

2-01 
ความปลอดภัยในการ
ท างานและความปลอดภยั
ส่วนบุคคล 

                           

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านอุตสาหกรรม (เสนอแนะ) 

4 
ENGMTM

1-03 
การออกแบบแม่พิมพ์
พลาสติก 

                           

5 
ENGMTM

1-04 
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน
พลาสติก 

                           

6 
ENGMTM

1-05 

การออกแบบวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการขึ้น
รูปชิ้นงาน 

 

 
 

 
 
         

 
     

 
 

 

 
 

    

 
 

 
 

 

7 
ENGMTM

1-06 
กระบวนการหลอม
อะลูมิเนยีม 

 
 

          
 

    
 

 
 

    
  

 

8 
ENGMTM

1-07 
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด
หล่ออะลมูิเนียม 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 

9 
ENGMTM

1-08 
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน
อะลูมิเนยีม 

 
 
           

 
     

 
  

 
     

 
 

 
  

10 
ENGMTM

1-09 
ระบบอัตโนมัติ
อุตสาหกรรม 

 
 

                         

11 
ENGMTM

1-10 
การออกแบบกระบวนการ
พ่นสีช้ินงาน 

                           

12 
ENGMTM

1-11 

การออกแบบวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการพ่นสี
ช้ินงาน 

    
 

                      

3. กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 

13 
ENGMTM

2-02 
การค านวณและวเิคราะห์
ต้นทุนการผลิต 

                           

14 
ENGMTM

2-03 
การควบคุมเครื่องมือวัด
และตรวจตดิตาม 

                           

15 
ENGMTM

2-04 
การควบคุมกระบวนการ
ตรวจสอบช้ินงาน 

                           

16 
ENGMTM

2-05 
การบริหารงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

                           

17 
ENGMTM

2-06 
การออกแบบและปรับปรุง
สายการผลิต 

                           

18 
ENGMTM

2-07 
การจัดการด้านโลจสิติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 

19 
ENGMTM

2-08 
การวางแผนและควบคุม
การผลิต 

                           

20 
ENGMTM

2-09 
การวางแผนการบริหาร
วัสดุคงคลัง 

                           

21 
ENGMTM

2-10 

การออกแบบระบบความ
ปลอดภัยและระบบการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อมใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

                           

22 
ENGMTM

2-11 
การวางแผนการจัดการ
บ ารุงรักษา 

                           

23 
ENGMTM

2-12 
การบ ารุงรักษาทวผีลที่ทุก
คนมีส่วนร่วม 

                           

4. กลุ่มวิชาการบูรณาการ 

24 
ENGMTM

3-01 
ฟิสิกส์ประยุกตเ์พื่องาน
อุตสาหกรรม 

 
 

   
 

                     

25 
ENGMTM

3-02 
เคมีประยุกตเ์พื่องาน
อุตสาหกรรม 

 
 

   
 

                     

26 
ENGMTM

3-03 
คณิตศาสตร์ประยุกตเ์พื่อ
งานอุตสาหกรรม 

 
 

   
 

                     

27 
ENGMTM

3-04 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรม 1 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 

28 
ENGMTM

3-05 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรม 2 

 
 
                

 
        

29 
ENGMTM

3-06 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรม 3 

 
 
                

 
        

30 
ENGMTM

3-07 
โครงงานวิศวกรรม  
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3. ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes: PLOs) 
 

โมลดูลที่ 1 การเรียนรู้เฉพาะด้านอุตสาหกรรม (เสนอแนะ)  
มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่ม

วิชาชีพเลือก วิชาเอกวิศวกรรมเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วย 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
     ขององค์กรและสังคม 
(2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
     ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า 
     และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(3)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล   

 องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน วิศวกรรม 

 พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง    
 และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ  
 สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา   
(1)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล 
      ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการ 
      พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(4)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ สอดคล้องกับ 

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ 

งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ 
สังคม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ 

   การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ 
     สัญลักษณ์ 
(4) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ ในสาขา 

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 

6. ทักษะพิสัย      
(1)  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 
(2)  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ ร่วมมือกันเป็น 
     อย่างดี 

 
โมลดูลที่ 2 การเรียนรู้การบริหารจัดการ 
มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่ม

วิชาชีพเลือก วิชาเอกวิศวกรรมเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วย 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  
     ขององค์กรและสังคม 
(2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
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      ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า 
      และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(3)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล   

            องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน วิศวกรรม 

 พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง    
 และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ 
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

       (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืๆ ที่เก่ียวข้อง 
       (4)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา   
(1)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล 
     ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการ   
     พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(4)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ สอดคล้องกับ 

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ 

งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ    
สังคม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ 
     การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ 
     สัญลักษณ์ 
(4) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ ในสาขา 

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 

6. ทักษะพิสัย      
(1)  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี 

                        ประสิทธิภาพ 
                  (2)  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ ร่วมมือกันเป็น 

 อย่างดี 
 

โมลดูลที่ 3 การบูรณาการ 
มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 

2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาทีศ่ึกษา 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 3. ด้านปัญญา 
(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2) มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม 
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โมลดูลที่ 4 การเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มศึกษาทั่วไป 
 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1)  มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ  สิ่งแวดล้อม 
(4)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 

2. ด้านความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาทีศ่ึกษา 
(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 3. ด้านปัญญา 
(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
(1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
(2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3)  สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม 
(3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและ 
     สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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4.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรืออ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะได้รับเม่ือเรียนจบแต่ละชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 โมดูลที่ 1 ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
โมดูลที่ 3 ผู้เรียนมีสมรรนะและองค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน
ทางด้านวิศวกรรม 
โมดูลที่ 4 ผู้เรียนมีสมรรถนะองค์ความรู้ และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถ
ติดต่อสื่อสาร มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 2 โมดูลที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ซ่ึง
ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และ
การเงิน ความรู้ด้านการจัดการการผลิต และความรู้ด้านการบูรณาการหลักการและวิธีการเพิ่ม
ผลิตต่าง ๆ 
โมดูลที่ 3 ผู้เรียนมีสมรรนะและองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม เพ่ือการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในอุตสาหกรรม 
โมดูลที่ 4 ผู้เรียนมีสมรรถนะองค์ความรู้ และความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถ
ติดต่อสื่อสาร มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
1.1 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก        หรือ     A 
ข+      หรือ      B+ 
ข        หรือ     B 
ค+      หรือ     C+ 
ค        หรือ     C 
ง+       หรือ     D+ 
ง         หรือ     D 
ต        หรือ     F 
ถ        หรือ     W 
ม.ส.   หรือ     I 
พ.จ.   หรือ     S 
ม.จ.   หรือ     U 
ม.น.   หรือ     AU 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 

1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
1.2.1  ส าหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา  

ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ก่อนเรียนครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
1.2.2 ส าหรับการลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4 ปีการศึกษา  

ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ก่อนเรียนครบ 14 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
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ผู้รับผิดชอบการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ ผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 

2.2.5 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ นวัตกรรมด้านการผลิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยต้องศึกษารายวิชา

ต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  2.00  และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู ให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรกการ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ ์
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ  

                     คุณธรรม 
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขา 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี 

                     ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยค านึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 
 

 1.1 มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแล้ว 
 

 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 
2 คน 
 

 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
 

 1.4 มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
  4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
  5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 
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2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 
  

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยจ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใช้แบบสอบถามกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และภาคนอกเวลา ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี  นับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้  

3.3.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตาประเภทต่างๆ 
โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการความร่วมมือ
กับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.3.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ก าหนดวิธีการ และ
รูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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3.3.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัครเพ่ือให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังนี้ 

   - วิชาศึกษาท่ัวไป 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 
- วิชาชีพเฉพาะสาขา 

ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 
3.3.2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ  
3.3.2.3 สอบสัมภาษณ์/ สอบปฏิบัติ 
3.3.2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 

  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
3.2.2 การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
3.2.3 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM Education 
3.2.4 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา 
การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 

3.3.1  การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ได้
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ
ของสาขาวิชา และการเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพ การจัดอบรมด้านทักษะต่างๆที่มีความจ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในปัจจุบัน เป็นต้น 

 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  

3.4.1 มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่ศึกษาต่อ
หรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 

3.4.2 มีการด าเนินการส ารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
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3.4.3 มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

4.1.1 การรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้  
1) หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา ต าแหน่งทางวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 
ประธาน/หัวหน้าหลักสูตร 1 คน และอีก 4 คน ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

หลักสูตรส ารวจคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละพ้ืนที่ และจะต้องมีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10.3.1 (คุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร)  

คณะน าเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ มหาวิทยาลัย
หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป  

 

4.2 คุณภาพอาจารย์  
4.2.1 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
4.2.2 ร้อยละ 60 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4.2.3 จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 1 บทความต่อปี  
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีอาจารย์คงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100  
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์  

หลักสูตรได้จัดท าแบบสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตรในด้านต่างๆ คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ต้องอยู่ในระดับดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
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หลักสูตรมีแนวคิดในการออกแบบและจัดท าหลักสูตรปรับปรุงให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย/
คณะ มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สนองความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน มุ่งเน้นการพัฒน า
ทักษะด้านการวิจัยและการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้ 

1) การก าหนดกรอบแนวคิดหลักสูตร เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานของ
หลักสูตรที่ผ่านมา สถานการณ์ภายนอก ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ สถานการณ์ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต  

2) การจัดท าร่างหลักสูตรหรือเอกสารหลักสูตร โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการวิเคราะห์เพ่ือ
นามาก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ก าหนดเนื้อหาสาระรายวิชา การจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่มีความเชื่อมโยงกัน  

3) การตรวจสอบคุณภาพของร่างหลักสูตรหรือเอกสารหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ได้แก่ 
วิชาการ วิชาชีพ และผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ  
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 

 
               5.2.1 การด าเนินการจัดการเรียนการสอนใช้แนวทางดังนี้ 
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1) รูปแบบการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยการบูรณาการภายในวิชา และบูรณาการ
ระหว่างรายวิชา ภายในสถาบันการศึกษาเดียวกัน โดยใช้เทคนิคและวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) และกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Hands-on activity) 

2) รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา โดยการรวบรวม
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่นักศึกษา 

3) รูปแบบการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติงานในโรงงานโดยใช้กิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ (Hands-on activity) จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ (Direct Experience) โดยด าเนินการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทดลอง ได้ปฏิบัติ ได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้จากทางทฤษฎีมาบูรณา
การร่วมกับการปฏิบัติงานในโรงงาน 

5.2.1 การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงานการวัดและ
ประเมินผลนักศึกษาในโครงการประกอบไปด้วย 

1) การวัดและประเมินผลในระดับรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนจากสถาบันการศึกษา 
2) การวัดและประเมินผลแบบประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน 

 

5.3 การประเมินผู้เรียน  
การประเมินผลมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การ
ประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และน าผลการและเมินไปใช้พัฒนาตนเองจนเกิดการ
เรียนรู้ อีกทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เพ่ือให้
การประเมินผลของหลักสูตรสะท้อนข้อมูลที่แท้จริง จึงมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

5.3.1 มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินน้ าหนักความส าคัญที่เหมาะสมของแต่ละรายวิชาโดย
นักศึกษาและสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือควรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินตาม
ความเหมาะสม 

5.3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจะประเมินตามสภาพความเป็นจริงภายใต้เครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมายการสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น ท้ังนี้ ผู้สอนจะต้องระบุเครื่องมือที่ใช้ประเมินผล
การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน  

5.3.3 มีการก ากับ ตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เหมาะสมกับรายวิชา  

5.3.4 มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการวัดและประเมินผลอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

5.3.5 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน การตัดเกรดที่ชัดเจน และสามารถสะท้อนความสามารถที่
แท้จริงของนักศึกษา และลักษณะของรายวิชาได้  
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5.3.6 มีการก ากับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามรายละเอียดใน 
มคอ.5 และ มคอ.7  

5.3.7 มีการจัดท ารายงานผลการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรในภาพรวมทุกปี
การศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

  

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
อีกทั้ง สิ่งสนับสนุนยังสามารถใช้ร่วมกับสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ  ทั้งในส่วนของห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 

6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 ห้องเรียน มีดังนี้ 
6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด 30 ที่นั่ง จ านวน 15 ห้อง 
6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด 35 ที่นั่ง จ านวน 15 ห้อง 
6.2.1.3 ห้องบรรยายขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 8 ห้อง 

6.2.2 ห้องปฏิบัติการ มีดังนี้  
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 6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการวัสดุ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีหาโลหะ 1 เครื่อง 
2 เครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่างโลหะวิทยา 1 เครื่อง 
3 เครื่อง HARDNESS TEST 1 เครื่อง 
4 เครื่องTENSILE TEST 1 เครื่อง 
5 เครื่องIMPACT TEST 1 เครื่อง 
6 เครื่องIMPACT TEST 1 เครื่อง 
7 NON DE 8 TRUCTIVE TESTING  

( UT , RT , MT , VT , PT ) 
1 ชุด 

 
6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการวัด 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องมือวัดแบบถ่ายทอดขนาด 5 ชุด 
2 เครื่องมือวัดที่สามารถอ่านค่าได้ทั้งระบบสากล

และตัวเลข 
10 ชุด 

3 เครื่องทดสอบความกลมของชิ้นงาน 1 เครื่อง 
4 เครื่องมือทดสอบผิวงาน 1 เครื่อง 
5 เครื่องตรวจสอบด้วยระบบแสง 1 เครื่อง 
6 เครื่องCMM 1 เครื่อง 

 
6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 ซอฟต์แวร์ Solid work 1 ชุด 
2 ชุดคอมพิวเตอร์ 35 ชุด 
3 ซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนการผลิต , วางผัง

โรงงาน 
1 ชุด 

4 เครื่องฉายภาพ 3 มิต 1 เครื่อง 
5 CAD Mould 15 ชุด 
6 Master Cam 1 ชุด 
7 Siemens NX10 30 ชุด 
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6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แบบ 5 แกน 1 เครื่อง 
2 ชุดฝึกนิวเมติกไฟฟ้า 1 ชุด 
3 เครื่องสร้างต้นแบบทรายหล่อ 1 เครื่อง 
4 เครื่อง CNC Wire Cut 1 เครื่อง 
5 เครื่อง EDM 1 เครื่อง 

 

6.2.2.5 ห้องปฏิบัติการศึกษาการท างาน 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 กล้องถ่ายวิดีโอ พร้อมขาตั้ง 1 ชุด 
2 โทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง 
3 เครื่องเล่นวิดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป 1 เครื่อง 
4 ตู้บานเลื่อนกระจก 1 ชุด 
5 นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล 1 เครื่อง 

 

6.2.2.6 ห้องปฏิบัติการโลหะการ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องตัดโลหะ 1 เครื่อง 
2 ชุดอุปกรณ์ขัดโลหะ 5 เครื่อง 
3 เครื่องอัดขึ้นรูปตัวเรือน 1 เครื่อง 
4 กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1 ชุด 
5 กล้องถ่ายรูปโครงร้างมหภาค 1 ชุด 
6 อุปกรณ์หรือชุดค าสั่ง(software) ส าหรับการ

วิเคราะห์ภาพ (Image Analyzer) 
1 ชุด 

7 โทรทัศน์ และ วีดีโอ แคเมอร่า ส าหรับศึกษา 
โครงสร้างบนจอ 

1 ชุด 

8 เครื่องผสมทรายท าแบบ 1 เครื่อง 
9 เตาหลอมโลหะแบบไฟฟ้าเหนี่ยวน า 1 เครื่อง 
10 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ าโลหะ 1 เครื่อง 
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6.2.2.6 ห้องปฏิบัติการโลหะการ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
11 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบต าหนิงานหล่อ เช่น การ 

ทดสอบโดยการ ดูดซึมของเหลว โดยใช้ผง
แม่เหล็ก  
โดยคลื่นเสียงอัลตราโซนิก 

1 ชุด 

12 เครื่องจักรของงานไม้และกระสวน 1 ชุด 
13 Scanning Electron Microscope (SEM) 

Prisma E 
1 ชุด 

 
6.2.2.7 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
2 เครื่องกลึง Precision lathes 2 เครื่อง 
3 เตาเหนี่ยวน าไฟฟ้า 1 ตัว 
4 เครื่องเจาะแบบเรเดียล 1 ตัว 
5 เครื่องเชื่อมจุดแบบตั้งพ้ืน 2 เครื่อง 
6 เครื่องเชื่อมระบบอินเตอร์เวอร์เตอร์ 1 เครื่อง 
7 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/PC 1 เครื่อง 
8 เครื่องเชื่อม MIG ขนาด 250 A 2 เครื่อง 

 
6.2.3 ห้องสมุด  

          ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหนังสือ ต าราเรียน วารสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet) และการให้บริการ
ทางด้านวิชาการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

6.2.3.1 หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย      67,453 เล่ม 
6.2.3.2 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย         2,496 เล่ม 
6.2.3.3 หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ       16,919 เล่ม 
6.2.3.4 หนังสืออ้างอิงอังกฤษ         18,303 เล่ม 
6.2.3.5 วิจัย               822 เล่ม 
6.2.3.6 วิทยานิพนธ์              251 เล่ม 
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6.2.3.7 วารสาร               205 เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย          9,285 เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources           1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner                 67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น          4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม           36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ               81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)  363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library)      18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library)            4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project               206 เล่ม 

 

6.2.4 ฐานข้อมูล 
 

6.2.4.1 ACM Digital Library 
6.2.4.2 H.W Wilson 
6.2.4.3 IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5 Web of Science 
6.2.4.6 SpringerLink – Journal 
6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8 Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11 Education Research Complete 
6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13 ScienceDirect 
6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
          ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการ ให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
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นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือ 
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
          มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า

หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสต ทัศน
อุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย  
อุปกรณ์ การทดลอง ทรัพยากร  
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่ 
เพียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ง 
การศึกษาในห้องเรียน นอก 
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี 
ประสิทธิภาพ 

1.จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการ 
สอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อ 
ส าหรับการทบทวนการเรียน  
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี 
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ 
ในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก 
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ใน วิชาชีพ  
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ 
ทดลองเปิด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
พ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง หา 
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ านวน 
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 4. 
จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ ต 
ารา และสื่อดิจิทัลเ พ่ือการเรียนรู้  ทั้ ง 
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน  
5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่ 
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้ 
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการ 
บริหาร ระบบ 

-  ร ว บ  ร ว ม จั ด ท า ส ถิ ติ  
จ านวน เครื่องมืออุปกรณ์ 
ต่อหัวนักศึกษาชั่วโมงการใช้ 
งานห้องปฏิบัติการ และ 
เครื่ องมือ ความเร็ วของ 
ร ะบ บ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ทั้ ง 
การศึกษาใน  
- จ านวนนักศึกษาลงเรียนใน 
วิชาเรียนที่ มี การฝึกปฏิบัติ 
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ  
– สถิติของจ านวนหนังสือ ต 
ารา  และ สื่ อดิ จิทั ล  ที่ มี  
ให้บริการ และสถิติ การใช้ 
งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล 
– ผลส ารวจความพึงพอใจ 
ข อ ง นั ก  ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร 
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ 
เรียนรู้และการ ปฏิบัติการ 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ร่วมประชุมวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับ
รายวิชา  

1.1.2 การประชุมร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ ของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระหว่างภาคการศึกษาถึงประสิทธิผล
ของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนประเมินจากการเรียนรู้ของ
นักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ  

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน  

1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารย์เอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร และ/หรือทีม
ผู้สอน  

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่  

2.2 ประเมินโดยผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ใช้บัณฑิต  

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร  
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภาพใน (IQA) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

4.1 การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าสาขา  

4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร  
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ภาคผนวก 
 

ก. เหตุผลและความจ าเป็น  ในการปรับปรุงหลักสูตร 
ข. รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา    
ค. รายผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
ง. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
จ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ฉ. เอกสารแสดงข้อมูลความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  หรือการ MOU  
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ภาคผนวก ก  
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

        สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการเทคโนโลยี การ
สร้างสรรค์วิธีการหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าประเภทต่าง  ๆ รวมทั้งมีการพัฒนาชุมชนให้
รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างวัฒนธรรมการบริโภคเทคโนโลยี อย่างกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกัน มี
การรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับนานาชาติ และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
กระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ความ
รอบรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิต
ด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว  
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวัติเปิดโอกาสให้วิศวกร ได้ท างานกับ
บริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปท างานต่างประเทศมากขึ้น หลักสูตรจึงควรฝึกทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพ่ือให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและ
ท างานได้กับคนทุกชาติ ทุกที ่ทั่วโลก 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิตเป็นหลักสูตรที่มุ่ง “สร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ส าหรับการท างานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ New S-Curve และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ” ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต 
ด้านการออกแบบพัฒนาด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ และด้านการบริหารจัดการระบบการผลิต มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่
คุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมที่จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งผลที่คาดจะว่าได้รับ  ท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้แสดงรายละเอียด ที่ตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ   ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมวดการเรียนรู้ 
1. เพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติพันธุ์ใหม่ส าหรับการท างานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

Module 1: หมวดการเรียนรู้
เฉพาะด้านอุตสาหกรรม 
 

2. เพื่อผลิตวิศวกรการผลิตที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถวางแผนควบคุมการผลิต การ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน การออกแบบระบบการ
ผลิต และระบบงานด้านโลจิสติกส์  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

Module 2: หมวดการเรียนรู้การ
บริหารจัดการ 
 

3. เพ่ือฝึกบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอสามารถวางแผนเพ่ือ
ก าหนดการปฏิบัติและการควบคุมงานที่ถูกหลักวิชาการซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วตรงต่อ
เวลาและมีคุณภาพ 

Module 3: การบูรณาการ 

4. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาความ
ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรความส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และประเทศชาติ 

Module 4: ทักษะในศตวรรษท่ี 
21 
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ภาคผนวก ค 
รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

 

1.คณะกรรมการด าเนินงาน 
1.1 ผู้ช้วยศาสตราจารย์ปริดา จิ๋วปัญญา  ประธานกรรมการ 
1.2 ผู้ช้วยศาสตราจารย์ธงชัย เบ็ญจลักษณ์  รองประธานกรรมการ 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล  กรรมการ  
1.4 นายกานต์   วิรุณพันธ์  กรรมการ 
1.5 ผู้ช้วยศาสตราจารย์พิบูลย์ เครือค าอ้าย  กรรมการ 
1.6 ผู้ช้วยศาสตราจารย์ทศพร เงินเนตร  กรรมการ 
1.7 นายจิรวัฒน์    วรวิชัย   กรรมการ 
1.8 นายไกรสร     วงษ์ปู ่   กรรมการ 
1.9 นายชยันต์    ค าบรรลือ  กรรมการ 
1.10 นายธวัชชัย     ไชยลังการ  กรรมการ 
1.11 นายวุฒิชัย    หีบค า   กรรมการ 
1.12 นายพิชิตรี    ทองดี   กรรมการ 
1.13 นายกิตต ิ   วิโรจรัตนาภาพิศาล กรรมการ 
1.14 นายมาโนช    น าฟู   กรรมการ 
1.15 นายนรุตม ์    คล้ายเคลื่อน  กรรมการ 
1.16 นายอุกฤษฏ์     ธนทรัพย์ทวี  กรรมการ 
1.17 นางสาวปรียานุช    เมฆฉาย   กรรมการ 
1.18 นายภาคภูมิ     ใจชมภู   กรรมการและเลขานุการ 

  1.19 นายศิวศิษฏ์     ปิจมิตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       

2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
2.1 ด้านวิชาการ 
 1) ดร.ผดุงชัย   ภู่พัฒน์  ข้าราชการบ านาญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 2) ดร.นรา   สมัตถภาพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

126



105 
 

 

 
2.2 ด้านวิชาชีพ 
 1) ผศ. ดร.เมธา   อ่ึงทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาครุศาสตร์) คณะครุศาสตร์ 

     อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     2) คุณกมล  นาคะสุวรรณ  ข้าราชการบ านาญ 

 
 
 

2.3 ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
 1) ดร.บรินดา   จางขจรศักดิ์ รองประธานกลุ่มบริษัท BDI GROUP, ประธานวิทยาลัย 

     เทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (BDI), สมุทรปราการ 
 2) ดร.พยุง   ศักดาสาวิตร  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไทย ออ โต ทูลส์  
     แอนด์ ดาย จ ากัด 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติ และผลงานวิชาการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่  
เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน 

ข้อ 1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ;  0.8 

ข้อ 2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ;  0.6 

ข้อ 3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ; 1 

ข้อ 4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน;  1 

ข้อ 5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน;  0.4 

ข้อ 6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online;  

0.2 

ข้อ 7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว;  1 

ข้อ 8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ; 

1 

ข้อ 9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2;  

0.6 

ข้อ 10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ;  

0.2 

ข้อ 11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 ;  

0.4 

ข้อ 12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556; 

1 
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ (ต่อ) 
เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน 

ข้อ 13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 

0.8 

ข้อ 14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ; 0 

ข้อ 15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน;  1 

ข้อ 16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร;  1 

ข้อ 17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร;  0.4 

ข้อ 18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ;  1 

ข้อ 19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว;  

1 

หมายเหตุ : ที่มาจากระบบ checo  
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     ล าดับที่ 1 

 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) 
2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวปริดา  จิ๋วปัญญา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก National Taiwan University 
of Science and 

Technology,Taiwan 

Ph.D.  Industrial 
Management 

2559 

5.2 ปริญญาโท Asian Institute of 
Technology, Thailand 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
และการผลิต 

2555 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2553 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลังภายใน 5 ปีปฏิทิน) 
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  
 6.1.1    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างชาญฉลาดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรน้ าของ 
            อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก. (หัวหน้าโครงการ: PI). 1/09/2020 – 30/ 08/2021.  

 901,000 baht. วช. ปีงบประมาณ 2563. 
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 6.1.2    การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนในโรงงานกรณีศึกษา: โครงการ 
           น าร่องการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมส าหรับโรงเรียนในโรงงาน ความร่วมมือทางวิชาการ  
           ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จ ากัด. (หัวหน้า 
           โครงการ: PI). 1/05/2019 – 30/4/2020. 350,000 baht. TRF (สกว.). ปีงบประมาณ 2562. 
 6.1.3   The Development of Work-Integrated Learning Model for manpower planning  
           in 21st century. การศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา 
           การการเรียนรู้กับการท างาน เพ่ือพัฒนาก าลังคนภาคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21.  
  (ผู้ร่วมวิจัย: Co-PI) TRF (สกว.) 
 6.1.4    The program prototype for crop optimization with limited water supplies  

 (Crop optimization planner: COP) , การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบส าหรับการวางแผนการ 
 เพาะปลูกท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านน้ า. (หัวหน้าโครงการ: PI). 21/12/2018 –  
 21/12/2019 591,000 baht. ARDA (สวก.) ปีงบประมาณ 2562. 
 

6.2  บทความ 
 

  6.2.1  A. A. N. Perwira Redi ,Parida Jewpanya *,Adji Candra Kurniawan ,Satria Fadil  
    Persada ,Reny Nadlifatin  and Oki Anita Candra Dewi, “Simulated Annealing  
    Algorithm for Solving Two-Echelon Vehicle Routing Problem with Locker  
    Facilities”. Algorithms 2020, 13(9), 218 [Scopus] (September 2020) 
  6.2.2  Parida Jewpanya*, Suthasinee Archnarakrit,  Ampika Boonkrit. “The application  

   of  the Analysis Hierarchy Process to select the industry in the Cooperative  
   Learning  program, Faculty of Engineering, Rajamangala University of   
   Technology Lanna Tak”. SWU Engineering Journal (2020) 15(1), 62-7 [TCI] In  
   Thai. 

  6.2.3 Parida Jewpanya. “Simulated Annealing for the Route Planning of Advisors  
    in the RMUTL Cooperative Education Program” , วารสารไทยการวิจัยด าเนินงาน ปี
    ที ่7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)  [TCI]. 
  6.2.4 Vincent F. Yu, A. A. N. Perwira Redi*, Christine Halim, Parida Jewpanya. The  
    path cover problem:  formulation and a hybrid metaheuristic.  Expert Systems 
    with Applications 2020; 146:113107. [SCI] (May 2020) 
  6.2.5 Vincent F. Yu*, Parida Jewpanya, A. A. N. Perwira Redi, Aldy Gunawan. Selective  
    discrete particle swarm optimization for team orienteering problem with time 
    windows and partial scores. Computers & Industrial Engineering 2019;  
    138:106084. [SCI] (December 2019) 
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  6.2.6  Vincent F. Yu, Parida Jewpany, Shih-Wei Lin*, A. A. N. Perwira Redi. Team  
    orienteering problem with time windows and time-dependent scores.  
    Computers & Industrial Engineering 2019; 127:213-224. [SCI] (January 2019) 
  6.2.7  Vincent F. Yu, Sesya Sri Purwanti, A. A. N Perwira Redi*, Chung-Cheng Lu,  
    Suprayogi, Parida Jewpanya. Simulated annealing heuristic for the general  
    share-a-ride problem. Engineering Optimization 2018; 50(7):1178-1197. [SCI]  
    (July 2018) 
  6.2.8  Vincent F.  Yu, Parida Jewpanya, Ching-Jung Ting* , A.  A.  N.  Perwira Redi.  Two-
    level  particle swarm optimization for the multi-modal team orienteering  
    problem with time windows. Applied Soft Computing 2017; 61:1022-1040.[SCI] 
  6.2.9 นัฐพงศ์ ไชยมุติ, สิริภูมิ จิ๋วปัญญา, ปริดา จิ๋วปัญญา และกิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล “การ 
      หาแนวทางการลดของเสียโดยการใช  ้ QC 7 Tools: กรณีศึกษา กระบวนการพ่นสีกลุ่ม 
      บริษัท บีดี ไอ”.The 5th Rajamangala Manufacturing and Management Technology 
      Conference 2020 (RMTC 2020). 3-4 September 2020, Chanthaburi, Thailand 
  6.2.10  นัฐกานต์ เกิดสวัสดิ์, พิพัฒน์ บุญคง, ภาคภูมิ ใจชมพู และ ปริดา จิ๋วปัญญา “การ 
      ปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนย้ายสีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต:กรณีศึกษา  
      บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จ ากัด”. The 5th Rajamangala Manufacturing and Management 
         Technology Conference 2020 ( RMTC 2020) .  3- 4 September 2020,  
                     Chanthaburi, Thailand 
  6.2.11  ปริดา จิ๋วปัญญา, สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล, นฤมล กูลศิริศรีตระกูล , สินเดิม ดีโต ,  
      ภาคภูมิ ใจชมภูและสุรนารถ ฉิมภารส. “การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      รูปแบบโรงเรียนในโรงงานกรณีศึกษาโครงการน าร่องการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมส าหรับ
      โ ร ง เ รี ย น ใ น โ ร ง ง า น ” .  Thailand Research Expo:  Symposium 2020, Bankok,  
                    Thailand 
  6.2.12 สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล, ปริดา จิ๋วปัญญา, นฤมล กูลศิริศรีตระกูล , สินเดิม ดีโต ,  
     ภาคภูมิ  ใจชมภูและสุรนารถ ฉิมภารส. “แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ 
     บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน ภาควิชา/สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะ 
     วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.Thailand Research Expo:  
     Symposium 2020, Bankok, Thailand 
  6.2.13 ภาคภูมิ ใจชมภู , ปริดา จิ๋วปัญญา , สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล , นฤมล กูลศิริศรีตระกูล,  
                    สินเดิม ดีโตและ สุรนารถ ฉิมภารส. “การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
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     บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
     Thailand Research Expo: Symposium 2020, Bankok, Thailand 
  6.2.14 A.A.N. Perwira Redi and Parida Jewpanya, 2019. “The two-echelon vehicle  
     routing problem with locker facilities” .  14th International Congress of Logistics 
     and SCM Systems (ICLS 2019). August 19-22, 2019, Taipei, Taiwan. 

6.2.15 Parida Jewpanya, 2019. “The model of a crop planning and water resource  
    allocation: A case study for Hui Mae Tho reservoir, Thailand”. 14th International  
    Congress of Logistics and SCM Systems ( ICLS 2019) .  August 19-22, 2019, Taipei, 
    Taiwan. 
 6.2.16  Parida Jewpanya, 2018. “The Route Planning of Advisors for the RMUTL  

 Cooperative Education Program”. Lecture Notes in Electrical Engineering vol 513,  
           pp. 343-349  (อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus) 
 6.2.17  Parida Jewpanya*. The Route Planning of Advisors for the RMUTL Cooperative  

 Education Program.   5th iCatse International Conference on Industrial 
 Engineering,Management Science and Applications, June 25-27, 2018, Hongkong, 
 China. [Accepted] 
6.2.18  สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล, นฤมล กูลศิริศรีตระกูล และ ปริดา จิ๋วปัญญา*. การออกแบบและ 

           สร้างเตาผลิตน้ าส้มควันไม้. The Design and Construction of Wood Vinegar Kiln. การ 
           ประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 7 PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 7. 25-26  
           มกราคม 2561. พะเยา. 

6.2.19  Aldy Gunawan*, Vincent F. Yu, A. A. N. Perwira Redi, Parida Jewpanya, Hoong  
  Chuin Lau. A selective-discrete particle swarm optimization algorithm for solving  
           a class of orienteering problems. Multi-Disciplinary International Scheduling  
  Conference: Theory and Applications 2017 (MISTA 2017), December 5-8, 2017,  
           Kuala Lumpur, Malaysia 

6.2.20  Puripat Sriputthimeth*, Parida Jewpanya, Vincent F. Yu, A. A. N. Perwira Redi.  
           Simulated annealing heuristic for the vehicle routing problem with multiple  
           cross-docks. 12th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS  
           2017), August 20-23, 2017, Beijing, China. 

6.2.21  Vincent F. Yu*, Yu-Wei Chen, Parida Jewpanya, A. A. N. Perwira Redi, Hsiu-I Ting.  
           Solving the one-commodity pickup and delivery location-routing problem by  
           simulated annealing. 6th Annual Workshop of the EURO Working Group on  
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           Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog). July 10-12, 2017,   
           Amsterdam, Netherlands. 

6.2.22   A. A. N. Perwira Redi*, Parida Jewpanya, Vincent F. Yu. Selective discrete   
           symbiotic organism search for capacitated vehicle-routing problem. AMSI   
           Optimise 2017, June 26-30, 2017, Melbourne, Australia. 

6.2.23  Parida Jewpanya, Vincent F. Yu, Zong-Yeh Yang, A. A. N. Perwira Redi, Putu Agus  
           Solving the multi-objective orienteering problem with time windows using         

          simulated annealing.2017 International Conference on Innovation and   
          Management (IAM 2017), February 7-10, 2017, Tokyo, Japan. 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
 ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี……3…….ปี  

• เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

• สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 

• งานวิจัยและการด าเนินงาน 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไมมี 
 
                                                                (ลงชือ่) ...................................................... 

          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปริดา  จิ๋วปัญญา) 
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    ล าดับที่ 2 

 

 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายธงชัย  เบ็ญจลักษณ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ม. การจัดการระบบการผลิต 2546 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2538 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลังภายใน 5 ปีปฏิทิน) 
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

ไม่มี 
 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
ธงชัย เบ็ญจลักษณ์. (2561). “การเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการผลิตแผงวงจไฟฟ้า

ชนิดอ่อน: กรณีศึกษาบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด”  
                     การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ. 

ธงชัย เบ็ญจลักษณ์. (2562). “การพัฒนาและจัดสร้างเครื่องคัดแยกผลเสาวรส : กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านศรีคีรีรักษ” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการ. 
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6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 25 ปี  

 • เขียนแบบวิศวกรรม 

 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

 • การประกันคุณภาพ 

 • สถิติส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

 • การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 

                                                                (ลงชือ่) ...................................................... 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เบ็ญจลักษณ)์ 
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      ล าดับที่ 3 

 

 
 

แบบฟอร์มประวัติ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายศิวศิษฏ์  ปิจมิตร 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     -   
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 2563 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2559 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2556 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)   
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

 6.1.1 ธรรมนูญ น่วมอนงค ์คมกฤต เล็กสกุล เอกพล ใจเย็น วัชรากร แก่นคูณ และศิวศิษฏ์ ปิจมิตร              
             “การพัฒนาส่วนฝาครอบบนกระดูกต้นขาจากสารประกอบไฮดรอกซีอะปาไทต์และเซรามิคเซอร์โค    
              เนียโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง” Special Issue of the International Journal of the       
              Computer, the Internet and Management, Vol.18 No. SP1, December 2010 
 6.1.2 Baisukhan, A., Nakkiew, W., & Pitjamit, S. (2015). Design of Experiment for Predicting        
              Residual Stresses in Gas Tungsten Arc Welding Process. In Industrial Engineering,     
              Management Science and Applications 2015 (pp. 77-84). Springer, Berlin, Heidelberg. 
 6.1.3 Pitjamit, S., Sriprapha, P., & Nakkiew, W. (2016). Suitable forming condition of   
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              hydroxyapatite and bioactive glass composites for a bone fixation plate using Taguchi 
 experimental design. Engineering and Applied Science Research, 43, 466-469. 

 6.1.4 Watcharaprapapong, P., Nakkiew, W., Wattanuchariya, W., & Pitjamit, S. (2018).   
              Effect of forming conditions of poly- lactic acid/hydroxyapatite to tensile strength of 

        canine bone fixation plate using full factorial experimental design.  In MATEC Web of 
        Conferences (Vol. 192, p. 01049). EDP Sciences. 

 6.1.5 Sadudeethanakul, S., Wattanutchariya, W., Nakkiew, W., Chaijaruwanich, A., &   
              Pitjamit, S. (2019, October). Bending strength and Biological properties of PLA-HA                      
              composites for femoral canine bone fixation plate. In IOP Conference Series: Materials 

         Science and Engineering (Vol. 635, No. 1, p. 012004). IOP Publishing. 
 6.1.6 Phengchan, P., Chaijaruwanich, A., Nakkiew, W., & Pitjamit, S. (2019, October).   
              Characterization and fabrication of bio-composite filaments for fused deposition                    
              modeling 3D printing. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering  
              (Vol.639, No. 1, p. 012019). IOP Publishing. 
 6.1.7 Pitjamit, S., Thunsiri, K., Nakkiew, W., & Pothacharoen, P. (2019, October).   
              Preparation and characterization of silk fibroin from four different species of Thai- 
              Local silk cocoon for Bone implanted applications. In IOP Conference Series: Materials  
              Science and Engineering (Vol. 635, No. 1, p. 012001). IOP Publishing. 
 6.1.8 Pitjamit, S., Thunsiri, K., Nakkiew, W., Wongwichai, T., Pothacharoen, P., &   
             Wattanutchariya, W. (2020). The Possibility of Interlocking Nail Fabrication from FFF                
             3D Printing PLA/PCL/HA Composites Coated by Local Silk Fibroin for Canine Bone  
              Fracture  Treatment. Materials, 13(7), 1564. 
 6.1.9 Pitjamit, S., Nakkiew, W., Thongkorn, K., Thanakulwattana, W., & Thunsiri, K. (2020).   
              Finite Element Analysis of Traditional and New Fixation Techniques of the 3D-Printed 

        Composite Interlocking Nail in Canine Femoral Shaft Fractures. Applied Sciences,  
             10(10), 3424. 
 6.1.10 Thunsiri, K., Pitjamit, S., Pothacharoen, P., Pruksakorn, D., Nakkiew, W., &   
                Wattanutchariya, W. (2020). The 3D-Printed Bilayer’s Bioactive-Biomaterials Scaffold   
                for Full-Thickness Articular Cartilage Defects Treatment. Materials, 13(15), 3417. 
 6.1.11 Pitjamit, S., & Nakkiew, W. (2021). Fatigue Analysis Model for Applying Bioglass–  
                 Hydroxyapatite Biocomposite LCP Bone Fixation Plates to Fix Humeral Shaft  
                 Fractures. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, 48(1), 231-251. 
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6.2  บทความ 
 ไม่มี 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……1…….ปี  

• วิชาวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 

• วิชาวิธีวิ เคราะห์ เชิ งปริมาณทางวิศวกรรมอุตสาหการ  (Quantitative Analysis in 
Industrial Engineering) 

• วิชาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต (Manufacturing Technology) 

• วิชาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Machine Element Designs) 

• วิชาการจัดการอุตสาหกรรมและการประมาณราคา (Industrial Management and Cost 
Estimate) 

• วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information 
Technology for Educational) 

 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

  
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (นายศิวศิษฏ์ ปิจมิตร) 
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ภาคผนวก ฉ 
เอกสารแสดงข้อมูลความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  หรือการ MOU   
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ภาคผนวก ช 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

----------------------------------------- 
5.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
๑. ความเป็นมา 

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)                
เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง ความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคและประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
และต่อยอดกระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และสามารถผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น สร้างสรรค์
ได้ ปฏิบัติจริง ต่อยอดองค์ความรู้สู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve and New S-Curve 
 
๒. สาระส าคัญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท าร่าง มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕48 และ พ.ศ.2558 และด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 
๒๗ ธันวาคม 2564 ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
  
 การด าเนินการ 

1. กรอบแนวคิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ได้รับความเห็นชอบจากคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 46(7/2564) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)              
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  

2. รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 167 (ก.ย.64) 
ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 2564 

3. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
Microsoft Teams เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม 2564 
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2565) 

 
๓. มติท่ีประชุม 
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(มคอ.2) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
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(มคอ.2)  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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ค าน า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม วิจัยและ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื ่อสังคมสู ่สากล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรม
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ฉบับนี้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2565) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักสูตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ตามบริบทการศึกษาของชาติและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรท าการรวม
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นกลุ่มวิชาเอก และรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ให้เป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติและเป็นผู้ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยคาดว่าผลที่ได้รับจะส่งผลช่วยให้การจัด
การศึกษาได้พัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอนและค าอธิบายรายวิชา ซึ่งในภาพรวมของหลักสูตรฉบับนี้ได้จัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงหวังเป็นอย่างยิ่ งว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ฉบับนี้ จะ
สามารถน าไปใช้เพ่ือผลิตวิศวกรออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองได้  
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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สารบัญ 

หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 42 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 79 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์ 82 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสตูร 84 
หมวดที่ 8 การประเมินและการด าเนนิการของหลักสูตร 112 
ภาคผนวก  113 

ก เหตุผลและความจ าเป็นในการหลักสูตร 114 
ข รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 115 
ค เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
118 

ง รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 119 
จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าดว้ยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2551 
121 

ฉ ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวชิาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ (ต่อเนื่อง)  
(หลักสูตร พ.ศ.  2560) 
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ช ประวัติ ผลงานวิชาการอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 149 
ซ ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กบัหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตร พ.ศ. 2565) 

166 

ฌ รายละเอียด มคอ.1 169 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1  

ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก ...................................................................................  

1.2 ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ    

                                (ต่อเนื่อง)  

1.3 ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Tecnology    

                               Robotics and Automation System  

                                 (Continuing Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

    วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) 

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยีหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ   

                                (ต่อเนื่อง)  

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Tecnology    

                               Robotics and Automation System  

                                (Continuing Program) 

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Tecnology Robotics and Automation System    

                                Engineering) 
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3. วิชาเอก  

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ   

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

82 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ     

หลักสูตรปริญญาตรี 2ปี (ต่อเนื่อง) 

5.2 ประเภทของหลักสูตร   

หลักสูตรปริญญา ตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาท่ีใช้    

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา    

รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

สถาบันการอาชีวศึกษา 

สถานประกอบการ  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  เป็นหลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2565 

6.2  เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

6.3  ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อการประชุมครั้งที่ 

…………………………………………………………………………………………………… 

6.4  ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุมครั้งที่ 

……………………………………………………………………………………………………. 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรด้านการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 

8.2 วิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพในสายการผลิต 

8.3 วิศวกรงานขายสื่ออุปกรณ์ด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมเพ่ือการศึกษา       

8.4 วิศวกรด้านการวิเคราะห์และออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม 

8.5 วิศวกรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

8.6 ผู้ประกอบกิจการธุรกิจด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

8.7 วิทยากรและอาจารย์สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
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9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 

1 นายพสิิษฐ์  วิมลธนสทิธิ ์
357020051XXXX 

ป.โท (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

ป.ตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตภาคพายัพ 

2547 
2536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2 นายสมศักดิ์ วรรณชัย 
357040037XXXX 

ป.โท (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ป.ตรี (โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 นายอนันต์   วงษ์จันทร์ 
360010017XXXX 

ป.เอก (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ป.โท (วิศวกรรมการวัดคุม) 
ป.ตรี (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2561 

2552 

2549 

อาจารย์ 

4 นายจักรินทร์ ถิ่นนคร 
352020029XXXX 

ป.โท (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ป.ตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2560 
2550 

อาจารย์ 

5 นายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ 
350190064XXXX 

ป.เอก (วิศวกรรมพลังงาน) 
ป.โท (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ป.ตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2560 

2548 

2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  ที่ได้กล่าวถึงสถานะทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ว่ามีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้าง ที่ต้องพึ่งพิงการน าเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พลังงาน เงินทุน และ

เทคโนโลยี ในสัดส่วนที่สูง โดยที่ประสิทธิภาพการผลิตยังต ่า  การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์

ความรู้ มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอย่างสิ้นเปลือง ท าให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและ

ผลกระทบในด้านสังคมตามมา  นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยัง

ไม่กระจายไปสู่พ้ืนที่ชนบทอย่างเพียงพอและทั่วถึง  ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของไทยต่างอยู่ในระดับต ่าและตกเป็นรองประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นคู่แข่งทางการค้า  

 ปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในงานด้านต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม 

ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร และภาคการศึกษา ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก การใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Technology 4.0) เป็นอีกด้าน

หนึ่งที่ได้รับการยอมรับและน าเข้ามาใช้อย่างกว้างขวางสอดรับกับการก้ าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว ประกอบกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและมีความช านาญการด้านทักษะการปฏิบัติงาน พร้อมเพิ่มศักยภาพ

ให้แก่แรงงานภายในประเทศ ให้สามารถพัฒนาและใช้งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 

Technology 4.0) ให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากบุคลากรภายในประเทศส่วนใหญ่ยัง

ขาดความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Technology 

4.0) มาใช้ประโยชน์ เป็นการตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นที่จะพัฒนา10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพื่ออนาคต New Engine of Growth เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด (New S-Curve) ซึ่ง

เป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรม

ใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตนี้ จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   ซึ่งต่อยอด

อุตสาหกรรมเดิม สามารถเพ่ิมรายได้ของประชากร และก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมถูกกล่าวถึงไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
ฉบับที่ 13 โดยนัยว่า การขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยมีมากขึ้น แต่ความสามารถในการ
เรียนรู้โดยเชื่อมโยงน าความรู้ไปปรับใช้ยังอยู่ในระดับต ่า คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้   การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามีเพียงร้อยละ 
0.26 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 7 เท่า  การน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ในประเทศอยู่ในระดับต ่า  และยังมีปัญหาวิกฤตค่านิยม ที่เป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศ ทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นประเด็น
เร่งด่วนที่สถาบันการศึกษาต้องให้ความส าคัญต่อไป 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ ท าหน้าที่ก ากับ ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมา

ก าหนดแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3 มีการเพิ่มหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 สอดคล้องกับพันธกิจของมหาว ิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที ่ม ุ ่งจ ัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม 

และพ่ึงพาตนเองได ้

13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

13.2 หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2564  
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หมวดที ่2  

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ ่งมั ่นพัฒนาวิชาชีพควบคู ่ก ับจริยธรรม เพื ่อผลิตว ิศวกรนักปฏิบัต ิการที ่ม ีความรู้

ความสามารถ เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

พ่ึงพาตนเองได้ พร้อมที่จะเป็นผู้น าในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมุ่งผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเอง

ได้ และสนับสนุนการสร้างงานวิจัย งานบริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1  เพื่อผลิตวิศวกร/บัณฑิตนักปฏิบัติที ่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้าน

วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

1.3.2  เพื่อผลิตวิศวกร/บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ ในการพัฒนาสายการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

1.3.3  เพื ่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
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2. แผนพัฒนา 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

-   หลักสูตรวิศวกรรม
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ให้มี
มาตรฐานไม่ต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

- ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม ่าเสมอ 

 

- เอกสารหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี 

-  จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตาม
เกณฑ์ของสถาบันคุณวิชาชีพ และ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- หลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถใน
การท างานของบัณฑิต 

- พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้เพ่ิมพูน
ความรู้  ท างานวิจัย และให้
การบริการทางวิชาการแก่
ชุมชน 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ 

- สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร
ในหลักสูตรท างานวิจัยในระดับ 
ต่าง ๆ 

- สนับสนุนบุคลากรในหลักสูตรให้
ท างานบริการวิชาการแก่สังคม 

- จ านวนครั้ง/จ านวน
บุคลากรที่ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ 

- จ านวนงานวิจัยต่อปี 

- จ านวนงาน/จ านวน
บุคลากรที่ให้การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
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หมวดที ่3  

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ใช้ระบบไตรภาค  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษา  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยฯ เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาใน   แต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค  

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน  

2.1.1  ภาคการศึกษาท่ี 1 ตามวัน – เวลาราชการปกติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 

2.1.2  ภาคการศึกษาท่ี 2 ตามวัน – เวลาราชการปกติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – มกราคม 

2.1.3  ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามวัน – เวลาราชการปกติ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ –  

พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า โดยไม่มีวิธีการเทียบ

โอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่

ประกาศเพ่ิมเติม  
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาการปรับตัวมาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้อง

ดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษา ต้องแบ่งเวลาให้

เหมาะสม  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3 

2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ให้ค าปรึกษา 

แนะน า 

2.4.3  มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่นวันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตาม

การเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

2.4.4  มีนักวิชาการด้านการศึกษาท าหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการ

อ่านหนังสือ การจดบันทึก การจัดระบบความคิด การด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหา 

และขอความช่วยเหลือ  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปีต่อเขตพื้นที่ 

2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 2  90 90 90 90 

รวม 90 180 180 180 180 

จ านวนนักศึกษา  
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

- - 90 90 90 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายใน
การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

รวมรายรับ 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 

 
 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

เงินเดือน 26,801 28,141 29,548 31,026 32,577 

ค่าวัสดุ 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

ค่าใช้สอย 16,081 16,885 17,729 18,615 19,546 

ค่าตอบแทน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

ค่าจ้างชั่วคราว 670 703 739 775 814 

เงินอุดหนุน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

สาธารณูปโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 

รายจ่ายอื่นๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม     

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร       82 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต 

1. วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 6 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 6 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 70 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 
 1.1) วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 10 
 1.2) วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 21 

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30 
 2.1) วิชาแกน 6 
 2.2) วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรม 24 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต 

1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 6 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     6 หน่วยกิต 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 70  หน่วยกิต (31+39) 

 1)   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ (10+21) 
  1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต 

FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Fundamental of Calculus for Engineers  
FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานส าหรับวิศวกร 4(3-3-7) 
 Fundamentals of Physics for Engineers 
ENGEE184 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Electrical Engineering Mathematics 

  1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
ENGRA001 หลักมูลทางหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Fundamentals of Industrial Robotics 
ENGRA002 พ้ืนฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Fundamental of Automatic Control System  
ENGRA003 การออกแบบติดตั้ง และบ ารุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Installation and Design of Industrial Robotic 
ENGRA004 การเขียนแบบวิศวกรรมในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing for Automatic Control System 
ENGRA005 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ 3(2-3-5) 
 วิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่  
 Electronic circuit design for mobile robotics engineering  

 ENGRA006 วิศวกรรมความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
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  ในงานอุตสาหกรรม   
Safety engineering and quality control in industrial 
applications 

ENGRA007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 3(2-3-5) 
 วิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่   
 Computer programming for mobile robotics engineering 
 
2)   กลุ่มวิชาชีพบังคับ (30) หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ (6+24) 

  2.1) วิชาแกน 6 หน่วยกิต 
ENGRA009 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์                                3(0-6-12) 
 Robot engineering project   
ENGRA008 การฝึกงาน                                                    3(0-20-0) 

  Workshop Practice 
  2.2)  วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรม 24 หน่วยกิต 

ENGRA010 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานจัดเรียง  3(2-3-5) 
พาเลท 
Application of Industrial Robot for Palletizing and      
Depalletizing   

ENGRA011 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานเชื่อม 3(3-2-5) 
 Application of Industrial Robot for Arc welding    
ENGRA012 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานกัด 3(2-3-5) 
 Application of Industrial Robot for Milling 
ENGRA013 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานประกอบ                                                                 
 Application of Industrial Robot for Assembly        3(2-3-5) 
 
ENGRA014 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวน 3(2-3-5) 
  การผลิตแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม    

        Application of Industrial Robot for industrial automation 

ENGRA015 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 1 3(2-3-5) 
 Industrial automation 1 
ENGRA016 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2   3(2-3-5) 
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  Industrial automation 2 
ENGRA017 ระบบควบคุมการท างานในระบบอัตโนมัติผ่านโปรแกรม  
 คอมพิวเตอร์   3(2-3-5) 
                   SCADA and Distributed Control  

Process Control of Automated Program Through SCADA 

and Distributed Control 

3)   กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต     
ENGRA018 การประมวลผลภาพและวิเคราะห์ภาพส าหรับหุ่นยนต์  3(2-3-5) 
 เคลื่อนที ่
 Image Processing and Analysis for Mobile Robots 
ENGRA019 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 3(2-3-5) 
 Mobile Robot structural design 
ENGRA020 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการผลิต 3(2-3-5) 
 Computer-aided Engineering and Manufacturing 
ENGRA021 ระบบการจัดการกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
  สมัยใหม่      
 Production Management in New Industrial System 
ENGRA022 การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครือข่าย 3(2-3-5) 
 อินเตอร์เน็ต     
 Production Control Through Tnternet Network 

 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

 

3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   

3.1.4.1 ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC  หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
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 G  หมายถึง  วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9   
 XX  หมายถึง  ล าดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข  
                                                               01– 99 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 

   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
  3) ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
TD : วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
MN : วิศวกรรมเหมืองแร่ 

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ  
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
   RA :วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) 
 

4) TED  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
CC : วิชาเรียนรวม 
CV : วิศวกรรมโยธา 
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IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 

  
3.1.4.2 ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 

  3.1.5.1 แผนการเรียนส าหรับนักศึกษากลุ่มปกติและแผนการเรียนส าหรับนักศึกษากลุ่ม

โรงงาน 

ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
FUNMA110 
 

แคลคูลัสมูลฐานส าหรับวิศวกร 
Fundamental of Calculus for Engineers 

3(3-0-6) -- 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
English for Professionals 

3(3-0-6)  

FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานส าหรับวิศวกร 
Fundamentals of Physics for Engineers 

4(3-3-7) -- 

ENGRA001 หลักมูลทางหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
Fundamentals of Industrial Robotics  

3(2-3-5)  

ENGRA002 พ้ืนฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ 
Fundamental of Automatic Control System 

3(3-0-6)  

ENGRA004 การเขียนแบบวิศวกรรมในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ 
Engineering Drawing for Automatic Control 
System  

3(2-3-5)  

ENGRA015 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 1 
Industrial automation 1 

3(2-3-5)  

หน่วยกิตรวม 22  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGEE184 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

Electrical Engineering Mathematics 

3(3-0-6) -- 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
Report Writing and Presentation 

3(3-0-6)  
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ENGRA003 การออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม  
Industrial Robotics: Design, Installation and 
Maintenance  

3(2-3-5)  

ENGRA005 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ 
Electronic circuit design for mobile robotics 
engineering 

3(2-3-5)  

ENGRA007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่  
Computer programming for mobile robotics 
engineering 

3(2-3-5)  

 เสรี 3  

ENGRA018 การประมวลผลภาพและวิเคราะห์ภาพส าหรับหุ่นยนต์ 
เคลื่อนที่  
Image Processing and Analysis for mobile 
Robots  

3(2-3-5)  

ENGRA019 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 
Mobile Robot structural design 

3(2-3-5)  

หน่วยกิตรวม 24  
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGRA010 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานจัดเรียง

พาเลท 
Application of Industrial Robot for Palletizing 
and Depalletizing   

3(2-3-5)  

ENGRA011 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานเชื่อม 
Application of Industrial Robot for Arc welding    

3(2-3-5)  

ENGRA012 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานกัด 
Application of Industrial Robot for Milling 

3(2-3-5)  
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ENGRA013 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงาน
ประกอบ 
Application of Industrial Robot for Assembly 

3(2-3-5)  

ENGRA014 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใน
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
Application of Industrial Robot for industrial 
automation 

3(2-3-5) -- 

ENGRA017 ระบบควบคุมการท างานในระบบอัตโนมัติผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  SCADA and Distributed 
control 

3(2-3-5)  

ENGRA021 ระบบการจัดการกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ 
Production management in new industrial 
system 

3(2-3-5)  

XXXXXXXX เสรี 3  

หน่วยกิตรวม 24  
 

ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา
บังคับก่อน 

ENGRA006 วิศวกรรมความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม 
Safety Engineering and Quality Qontrol in 
Industrial Applications 

3(3-0-6)  

ENGRA016 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2 
Industrial Automation 2 

3(2-3-5)  

หน่วยกิตรวม 6  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

169



21 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา
บังคับก่อน 

ENGRA009 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
Robot and Automation Engineering Project   

3 (0-6-12)  

หน่วยกิตรวม 3  
 

ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา
บังคับก่อน 

ENGRA008  การฝึกงาน  
Workshop Practice 

3 (0-20-0) -- 

หน่วยกิตรวม 3  
 

 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศีกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และฝึกปฏิบัติทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ
น าเสนอโครงงาน 
Study English vocabulary, expression and structure used in profession; 
practice English listening, speaking, reading and writing skills for 
communication in professional context and giving project presentation. 

  
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใช้ใน

การเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอรายงาน และการบูรณาการกับ
ศาสตร์ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
Study meaning, importance, and characteristics of academic report; 
information used for writing academic report; access to information 
sources; utilization of information; techniques in writing academic report; 
presenting report and integrating with professional- related sciences 
efficiently and appropriately. 

   
 
 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ  

2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานส าหรับวิศวกร      3(3-0-6) 
  Fundamental of Calculus for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ การหาปริพันธ์ 
ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
The study of solving systems of linear equation using matrices, function, 
limits and continuity of functions, derivative of functions, and its 
applications, integration, definite integrals and its applications and 
improper integrals 

FUNMA115 ฟิสิกส์มูลฐานส าหรับวิศวกร 4(3-3-7) 
 Fundamentals of Physics for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
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ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ หน่วยทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์ 
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของ นิวตัน งาน พลังงาน 
ก าลัง โมเมนตัมและการชน วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน สภาพสมดุล สภาพ
ยืดหยุ ่น คุณสมบัติของของไหล หลักการเบื ้องต้นของความร้อน The study of 
fundamental and a laboratory course of physics, units, scalars and 
vectors, position and motion of an objects, Newton’ s laws of motion, 
work, power, energy, conservative of energy and momentum, basic 
concepts of thermodynamics, expansion, changes in states of matter 
and heat. 

  
ENGEE184 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศสกรรมไฟฟ้า                                           3(3-0-6) 

 Electrical Engineering Mathematics  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ 

สมการเชิงอินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมค านวณทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
Study and practice of complex function, differential equations and  
applications, integrals equations and applications, and applied 
mathematics software for electrical engineering. 

 

2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

ENGRA001 หลักมูลทางหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Fundamentals of Industrial Robotics 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหลักการท างานของหุ่นยนต์ ลักษณะโครงสร้าง การจ าแนกการใช้งาน การ

เคลื่อนที่ การแทนต าแหน่งและทิศทางการหมุนของหุ่นยนต์แต่ละชนิด  (Delta 
Robots,  Cartesian robot, Articulated robot, Polar robot, SCARA Robots, 
Collaborative robot, Cylindrical Robots) หลักความปลอดภัยและหลักการ
บ ารุงรักษาการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  การตั้งค่าพื้นฐานของหุ่นยนต์ (base 
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point-ref point-tools center point) การตั้งค่า (configuration) เครื่องควบคุม
หุ่นยนต์ (Controller) การจ าลองการใช้ของหุ่นยนต์แต่ละชนิดโดย simulation 
software การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ 

 Study of operation, structure, method of uses, movement and 
replacement and rotation of each type of robots (Delta Robots, 
Cartesian robot, Articulated robot, Polar robot, SCARA Robots, 
Collaborative robot, Cylindrical Robots); Safety principal and 
maintenance for industrial usage; Basic configuration (base point-ref 
point-tools center point), controller, using simulation to demonstrate 
the usage for each type of robots; software design to control robotic 
movements. 
 
 

ENGRA002 พ้ืนฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Fundamental of Automatic Control System 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาพื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ  เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบนิวแมติกระบบ

นิวแมติกไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกและระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า การโปรแกรมเชิง
ตรรกะส าหรับควบคุมสถานีจ าลองกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์และการออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบการผลิต 
การวัดปริมาณทางวิศวกรรมในรูปสัญญาณไฟฟ้าเพื่อการควบคุม การวัดการ
เคลื่อนที่ความดัน อุณหภูมิความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด 
การตอบสนองทางพลวัติของเครื่องมือวัด 
Electrical machines.  Pneumatic and electrical pneumatic systems. 
Hydraulic and electrical hydraulic systems.  Programming of 
programmable logic control for electrical machines, electrical 
pneumatic and electrical hydraulic systems.  Applications and design 
of automation system in industry. 
Measurement of engineering quantity in electrical signal for control. 
Measurement of motion, pressure, temperature, strain, fluid flow, 
forces and torques. Dynamic response of measuring devices. 
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ENGRA003 การออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 Industrial Robotics: Design, Installation and Maintenance 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาการออกแบบใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยใช้ simulation software ให้

เหมาะสมกับประเภทของกลุ ่มงานอุตสาหกรรม (plant layout) ออกแบบ
กระบวนการท างานของหุ่นยนต์ ออกแบบปลายแขนหุ่นยนต์ (end effector) 
ออกแบบระบบจับยึดชิ้นงานในกระบวนการหุ่นยนต์ (fixture) ออกแบบความ
ปลอดภัยและจ าลองกระบวนการท างานเพื่อการตัดสินใจ ศึกษาคู่มือการใช้งาน
และการบ ารุงรักษาหุ่นยนต์ องค์ประกอบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแต่ละชนิด 
การวางแผนการบ ารุงรักษา การเลือกใช้อุปกรณ์ การติดตั้ง การทดสอบหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมตามคู่มือการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การตรวจสอบ
สภาพอุปกรณ์หุ่นยนต์ตามรอบเวลาบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามเอกสารรูปแบบการ
บ ารุงรักษา วินิจฉัยและแก้ไขเหตุขัดข้องหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยน
ชิ้นส่วนทางกลและไฟฟ้า  
Study of industrial robotic use through simulation software for 
appropriate plant lay out, Design of end effector operation, design of 
robotic fixture, design of safety and simulation for decision making, 
study manual and maintenance of each type of industrial robot and 
maintenance plan. Selection, installation, test the robot according to 
the manual appropriately and safely; routine inspections according to 
maintenance guidance. Diagnose and fix issues, replacing mechanical 
and electrical parts. 

 
ENGRA004 

 
การเขียนแบบวิศวกรรมในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 
3(2-3-5) 

 (การออกแบบ Jig Fixture) Engineering Drawing for Automatic 
Control System 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเขียนภาพสามมิติชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ การเขียนภาพสองมิติ สามมิติ การเชื่อมต่อส่วนประกอบ
ต่างๆ การสร้างแบบร่าง (drawing) การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์น าเสนอการท างานของกลไกต่างๆ  การเลือกวัสดุ การออกแบบ
ชิ้นส่วน การสร้างต้นแบบชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) 
Study of computer program used in 3D drawing for robot parts and 
automation, 2 D and 3 D drawing, creating visual movement, using 
program to present operation mechanism of robot, selecting material, 
parts design, creating prototype using 3D printer.  
 
 

  
ENGRA005 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์

เคลื่อนที่ 
3(2-3-5) 

 Electronic circuit design for mobile robotics engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 ศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (mobile robotic) 

การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวส าหรับหุ่นยนต์ การออกแบบแผงวงจร (PCB : 
Print Circuit Board) ส าหรับหุ ่นยนต์ ศึกษาวงจรขับเคลื ่อนมอเตอร์ วงจร
ควบคุม วงจรรับส่งสัญญาณ input/output  ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุม การ
ออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและแผงวงจรของระบบควบคุมส่วนต่างๆของ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ การรับเข้า/ส่งออกของข้อมูล เครือข่ายมีสาย/ไร้สายและระบบ
อุปกรณ์ร ับร ู ้ อัจฉร ิยะ (sensor) ในหุ ่นยนต์เคล ื ่อนที ่  การว ัดค่าต ัวแปร 
(Parameter) ต่างๆจากการออกแบบ 
Study of Electronic circuit for mobile robotics, design AI for robot, 
design Print Circuit Board for robot, study motor circuit, control circuit, 
inout/ output signal circuit and control device, design AI and 
Electronic circuit design for mobile robotics, data input/output, wired 
and wireless network and intelligence sensor in mobile robot, 
measuring parameters from designs. 
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ENGRA006 วิศวกรรมความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพในงาน

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

 Safety engineering and quality control in industrial applications 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและสาเหตุของอุบัติเหตุ ออกแบบ วิเคราะห์ และควบคุม
ความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ท างาน วิธีการป้องกันอุบัติภัยในการท างาน สภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางวิศวกรรม การสอบสวนอุบัติเหตุ 
การประเมินความเสี่ยง ระบบและอุปกรณ์ป้องกันภัย  หลักการบริหารงานความ
ปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย ศึกษาระบบควบคุมคุณภาพในระบบการ
ผลิต การเลือกใช้เครื ่องมือในการควบคุมคุณภาพได้อย่างเหมาะสม ศึกษา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบควบคุมคุณภาพ  ความเชื่อถือได้ และการ
รับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
Study of factors and cause of accident; design analyze and control 
risk in work areas; method to prevent accident, environment and 
element of Safety engineering, risk assessment, safety system and 
devices; safety principal and regulations, study of quality control 
system, proper selection of QC devices, study of cost from QC, 
quality assurance. 

  
ENGRA007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์

เคลื่อนที่   
3(2-3-5) 

 Computer programming for mobile robotics engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การ
สร้างฟังก์ชันโมดูล การใช้งานแบบล าดับ (sequence) และใช้ซอฟต์แวร์งานแบบ
เรียงล าดับหลายโมดูล (multi-tasking) คลาสและอ็อบเจกต์ หลักมูลของการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ การโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ส่วนต่อประสาน
กราฟิกกับผู้ใช้ การน าเสนอข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ปัญญาประดิษฐ์ การ
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แทนความรู้และการหาเหตุผล ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ตัวกระท า กลยุทธ์การ
ค้นหา การวางแผน การหาขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้
แบบเบย์ โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง การประยุกต์ใช้
ป ัญญาประดิษฐ์ในหุ ่นยนต์เคลื ่อนที ่เช ่น รถไร้คนขับ เป็นต้น การเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สร้างสมการการเคลื่อนที่แบบ Omni wheel 
drive ( 3 ล ้ อ )  แ ล ะแ บ บ  mecanum wheel drive ( 4 ล ้ อ ) , ก า ร เ ข ี ย น
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที ่ให้ท าตามพิกัดที ่ก าหนด  การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในรถไร้คนขับ 
Study programing for mobile robotic, sequence operation, and 
software for multi- tasking, class and object, principal of objective 
programing, event driven for user graphic interfacing, data 
presentation, basic AI database, reasoning and replacing, unclear 
logic, catalyst, searching strategy and planning, genetic process, 
decision tree, Bat learning, reinforce learning, application of AI in 
mobile robotic such as Omni wheel drive, mecanum wheel drive 
(4WD), programing for specific location, and driverless car. 

  

2.2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

2.2.1  วิชาแกน 

ENGRA008 การฝึกงาน 3 (0-20-0) 
 Workshop Practice  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 การฝึกงานเกี่ยวกับการวัดขนาดชิ้นงาน งานเชื่อมก๊าซและไฟฟ้า งานโลหะแผ่น 

งานกลึงความปลอดภัยในโรงงาน 
Practice in work-piece measuring.  Gas and arc welding.  Metal sheet 
works. Lathe works. Safety in workshop. 

  
ENGRA009 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(0-6-12) 

 Robot engineering project  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หน่วยกิตสะสมขั้นต ่า : 39 หน่วย 

 

 ศึกษาปัญหาและโครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ของวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ การออกแบบและสร้างระบบทางหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติพื้นฐาน 
Projects of practical interest in various fields of robotics and automation 
system engineering.  Design and development of a basic robot or 
automation system.  
 

2.2.2  วิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์    

ENGRA010 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานจัดเรียงพา
เลท 

3(2-3-5) 

 Application of Industrial Robot for Palletizing and 
Depalletizing   

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษารูปแบบการจัดเร ียงพาเลทในงานอุตสาหกรรม และ simulation 

software ในงานพาเลท การออกแบบและติดตั้งการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานจัดเรียงพาเลท (Palletizing) เขียนโปรแกรมควบคุมและ
ทดสอบการท  างานในงานจ ัด เร ียง (Palletizing)  และน  าออกพาเลท 
(Depalletizing) การแก้ไขเหตุขัดข้องในกระบวนการท างานของหุ่นยนต์ ใน
งานจัดเร ียงพาเลทและน าออกพาเลทสามารถว ิเคราะห์และปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้น (optimization) การควบคุม
หุ่นยนต์ในงานจัดเรียงพาเลทและน าออกพาเลทอย่างปลอดภัย 
Study of industrial palletizing and simulation software used; Design 
and implementing robots for palletizing; designing and testing 
program for palletizing and depalletizing; trouble shooting, 
analyzing and optimizing production; Safely use of robots in 
palletizing and depalletizing 

  
ENGRA011 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานเชื่อม 3(2-3-5) 

 Application of Industrial Robot for Arc welding    
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษารูปแบบการเชื ่อมแบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมและ simulation 

software ในงานเชื่อม การออกแบบและติดตั้งการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานเชื ่อม เขียนโปรแกรมควบคุมและทดสอบการท างาน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานเชื ่อม (Arc welding) การแก้ไขเหตุขัดข้องใน
กระบวนการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานเชื่อม การวิเคราะห์และ
ปร ับปร ุงกระบวนการผล ิตให ้ม ีประส ิทธ ิภาพเพ ิ ่มข ึ ้น (optimization)                    
การควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอย่างปลอดภัย 
Study of arc welding and use of simulation software, Design and 
implementing robots for arc welding; designing and testing program 
for arc welding; trouble shooting, analyzing and optimizing 
production; Safely use of robots in arc welding. 

 
ENGRA012 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานกัด 3(2-3-5) 

 Application of Industrial Robot for Milling  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 ศึกษาร ูปแบบงานกัดแบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมและ simulation 
software ในงานกัด การออกแบบและติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานกัด 
การเขียนโปรแกรมควบคุมและทดสอบการท างานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงาน
กัด (Milling) การแก้ไขเหตุข ัดข ้องในกระบวนการท างานของหุ ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานกัด การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพิ ่มขึ้น (optimization) การควบคุมหุ ่นยนต์ในงานกัดอย่าง
ปลอดภัย 
Study of milling and use of simulation software, Design and 
implementing robots for milling; designing and testing program for 
milling; trouble shooting, analyzing and optimizing production; 
Safely use of robots in milling.  

  
ENGRA013 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานประกอบ 3(2-3-5) 

 Application of Industrial Robot for Assembly  

179



31 

 

 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการใช้งานหุ่นยนต์ในงานประกอบแบบต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมและ 

simulation software ในงานประกอบ การออกแบบและติดตั ้งห ุ ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานประกอบ การเขียนโปรแกรมควบคุมและทดสอบการ
ท างานหุ ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานประกอบ (Assembly) สามารถแก้ไข
เหตุขัดข้องในกระบวนการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานประกอบ 
สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ้น
(optimization)  ปฏิบัติงานในการควบคุมหุ ่นยนต์ในงานประกอบอย่าง
ปลอดภัย 
Study of assembly and use of simulation software, Design and 
implementing robots for assembly; designing and testing program 
for assembly; trouble shooting, analyzing and optimizing 
production; Safely use of robots in assembly.  

 
ENGRA014 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต

แบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
3(2-3-5) 

 Application of Industrial Robot for industrial automation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยใช้แมชชีนวิชั ่น และ simulation 

software ในงานอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบแมชชีนวิชั่น ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ในงานอุตสาหกรรม การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  6 แกน และการจ าลอง
การท างานของหุ่นยนต์โดยใช้ simulation software การออกแบบและติดตั้ง
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยแมชชีนวิชั่น การเขียนโปรแกรมควบคุม การทดสอบ
การท างานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยระบบแมชชีนวิชั ่น (Machine Vision) 
การแก้ไขเหตุขัดข้องในกระบวนการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยระบบ
แมชชีนวิชั ่น การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น (optimization)  การควบคุมหุ ่นยนต์ด้วยระบบแมชชีนวิชั ่นอย่าง
ปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ teach pendant ก าหนดต าแหน่งการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ร่วมกับสถานีจ าลอง
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กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมในสถานีป้อนชิ้นงาน สถานี
ทดสอบชิ้นงาน สถานีประกอบชิ้นงานและสถานีคัดแยกชิ้นงาน และการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยการจ าลองกระบวนผลิตแบบ
อัตโนมัติ 
Study of machine vision and use of simulation software, control 
systems, 6 - axis industrial robots and robotic simulation, testing 
robot through machine vision, troubleshooting through Machine 
Vision, analyzing and optimizing production; using teach pendent 
device, locate robot movement, design and control robot with 
simulation station, testing station, assembly and sorting station, 
design automation program.  

  

ENGRA015 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 1 3(2-3-5) 
 Industrial automation 1 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระบบอินพุต ระบบเอาต์พุต 

ปฏิบัติการระบบลอจิก การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ พี.แอล.ซี 
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน IEC 61131-1 ค าสั่งพื้นฐาน 
ปฏิบัติการในการควบคุมระบบจ าลองอัตโนมัติ ได้แก่ สถานีป้อนชิ้นงาน สถานี
ขนถ่ายชิ้นงาน และสถานีขัดแยกชิ ้นงาน การติดตั้ง การบ ารุงรักษา  การ
ประยุกต์ใช้งาน ศึกษาและออกแบบการแสดงผลกราฟฟิกรูปแบบต่างๆ การ
รับส่งข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร การออกแบบลักษณะของหน่วยรับ
ข้อมูลและหน่วยแสดงผล การสร้าง เทรนกราฟ การแจ้งเตือน การจัดเก็บ
ข้อมูล 
Study of programmable logic control in automation, input and 
output system, logic operating systems, programing to control PLC, 
program language according to IEC 6 1 1 3 1 - 1 , basic command, 
operating system controlling an automated simulation such as filing 
station, transferring station, sorting station; installation maintenance 
adaptation, study and design graphic result, interaction between 
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human and machines, designing characteristic of input unit and 
display, creating trend graph, notification and storage of data.
   

ENGRA016 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2 3(2-3-5) 
 Industrial automation 2 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟสวิชชิ่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง สัญญาณ 

PWM การควบคุมต าแหน่งของมอเตอร์เซอร์โว ไมโครคอนโทรลเลอร์ กล้องใน
งานอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อระหว่างซอฟแวร์กับอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การใช้งานซอฟแวร์กับอุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม การแปลงค่าความเข้มและการกรองเชิงพื้นที่ การประมวลผล 
ภาพสีการตรวจจับขอบและมุมในภาพ การตรวจหาลักษณะเฉพาะ การรู้จ า
และติดตามวัตถุหุ ่นยนต์ว ิทัศน์ ประยุกต์ใช้ร ่วมกับชุดขับเคลื ่อนในงาน
อุตสาหกรรม 
Study the electrical switching, power semiconductor device,  PWM 
Signal, control position for SERVO motor, microcontroller, industrial 
camera, connection between software and electrical devices, 
converting ความเข้มและการกรองเชิงพื้นที่, processing ภาพสีการตรวจจับ
ขอบและม ุมในภาพ , detecting special characteristic, recognize and 
following of robotic vision, adapting with motion set in industrial 
use. 

 

ENGRA017 ระบบควบคุมการท างานในระบบอัตโนมัติผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์   

3(2-3-5) 

 SCADA and Distributed control 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์เข้าควบคุมกระบวนการผลิต องค์ประกอบ

ของซอฟต์แวร์และองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการ
ท างานของฮาร์ดแวร์ต่างๆ เพื่อประสานการท างานร่วมกันในอุตสาหกรรม
อัตโนมัติ การท างานร่วมกันของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
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สถานีประกอบชิ้นงาน สถานีตรวจสอบวัสดุ การควบคุมการท างานที่สื่อสาร
กันด้วยระบบ Profibus และระบบ AS-I การควบคุมคุณภาพ การแสดงผล
ทางจอภาพ การใช้งานระบบควบคุมแบบกระจาย 
Study of applying computer process control, elements of software 
and hardware, applying computer process control hardware to 
industrial automation, compatibility of industrial robots, 
mechanical automation, processing stations and testing stations, 
controlled communication with Profibus and AS- I system, and 
quality control and monitoring. 
 

2.2.3  วิชาชีพเลือก    
ENGRA018 การประมวลผลภาพและวิเคราะห์ภาพส าหรับหุ่นยนต์ เคลื่อนที่ 3(2-3-5) 

 Image Processing and Analysis for mobile Robots  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

 ศึกษาการประมวลผลภาพและวิเคราะห์ภาพส าหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การตั้งค่า
อุปกรณ์เบื้องต้น NI-Max, การตั้งค่ากล้อง, การปรับเลนส์, ตั้งค่าเอฟดีเอส (fds), 
การเชื่อมต่อกล้อง, การเพิ่มคุณภาพของภาพ, การบันทึกภาพ, การอ่านไฟล์ภาพ, 
อาร์โอไอ (ROI), การตรวจจับต าแหน่งและการนับวัตถุ, การตรวจสอบสีของวัตถุ, 
การท า Overlay (Text, Line, Rectangle)  การตรวจสอบรูปทรงวัตถุ (วงกลม , 
สี่เหลี่ยม, เส้นตรง), การวัดขนาดวัตถุ Pixel calibration, การตรวจจับ รูปแบบ
ภาพด้วย Pattern Matching, การสร้าง QR code, Barcode,  การตรวจจับ QR 
code, Barcode,  การสร้างไฟล์ exe และไฟล์ Setup 
Study of image processing and analyzing for  mobile robotic, basic 
setup for NI- Max, camera setting, lens setting, fds setting, connection 
with camera, enhance image quality, recording, reading image files, ROI, 
locate and count object, detecting, object colors, overlay( Text, Line, 
Rectangle) , Shape, sizing, Pixel calibration, detecting images through 
pattern machine, creating QR codes, creating exe and setup file. 

 

   

ENGRA019 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 3(2-3-5) 

 Mobile Robot structural design  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ คุณสมบัติของวัสดุในการประกอบ

หุ่นยนต์ การประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ การออกแบบชิ้นส่วนใน
การจับยึดโครงสร้าง ได้แก่ หมุดย ้า การเชื่อม การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่ม สลัก 
เพลา สปริง สกรูส ่งก าลัง เป็นต้น ศึกษาซอฟแวร์การออกแบบ 3 มิติ 
โปรแกรมการจ าลองวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการสร้างชิ้นงานจริง การสร้าง
อุปกรณ์ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ การประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ หุ่นยนต์คัด
แยกวัตถุ หุ่นยนต์หยิบจับเคลื่อนย้าย และการทดลองอุปกรณ์ชิ้นส่วนหุ่นยนต์
จากการออกแบบ 
Study Robot structural design, property of material used to 
assembly the robot, assembling and setting up the robot, designing 
parts for holding structure such as rivet, welding, screwing, 
pinning/ pegging, latch, spring, shaft, ball screw, study of 3 D 
software to simulate the risk of using actual product. 
Building robot parts; assembling mobile robot, sorting robot, mover 
robot and testing parts of the designed robot prototype. 

 

   
ENGRA020 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการผลิต 3(2-3-5) 
 Computer-aided Engineering and Manufacturing  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ หลักการ

สร้าง รูปทรงตัน โครงเส้นลวดและพ้ืนผิว เทคนิคการประกอบ การควบคุมเชิง
ตัวเลข การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอิน
เทอโปเลทในระบบการผลิต โปรแกรมควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกลที่
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สมบัติทางกลของชิ้นงาน 
ปฏิบัต ิการใช้โปรแกรม CAD ในการออกแบบชิ ้นงาน และส่งต่อให้กับ
โปรแกรม CAM เพื ่อจ าลองเส้นทางเดินของเครื ่องมือกัดงานขึ ้นรูปและ
ปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน พร้อมทั ้งสร้าง G-code ส าหรับ
ก าหนดควบคุมเครื่อง CNC ในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักร CNC 
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Study the use of computer for 2D and 3D product, solid modeling 
, wire structure and surface, assembling technique, numerical 
control, programing for numerical control,  device driver, 
production interpolation, machine controlling program, analyzing 
mechanical property of the product. 
Using CAD to design product and transfer to CAM to simulate flow 
of CNC milling machine and modification to suite the job. Creating 
G-code for CNC machine.  

ENGRA021 ระบบการจัดการกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่   3(2-3-5) 
 Production management in new industrial system  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับมุมมองเชิงกลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากร

องค์กร หรือ ERP และความสัมพันธ์ของ ERP กับฟังก์ชันต่างๆในโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วยวิวัฒนาการของระบบและเครื่องมือ
ด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ERP 
ต่างๆในปัจจุบัน กระบวนการวางแผนโลจิสติกส์ ส่วนประกอบของ ERP การ
วางแผนและปฏิบัติการโซ่อุปทานและแนวโน้มในอนาคตของ ERP 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของสารสนเทศการผลิต การผลิตเบื้องต้น องค์ประกอบ
ในการผลิตรูปแบบ คุณลักษณะ ทรัพยากร และคิว นิยามที่ส าคัญในการผลิต 
งานคงค้าง อัตราผลผลิต รอบเวลาการผลิต อัตราคอขวด ลักษณะการสุ่มใน
การผลิต การจ าลองการสุ่ม การจ าลองการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ประสิทธิภาพ
การใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูล รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
Study and practice of strategic resource planning or ERP and 
relationship between ERP and other system in the supply chain 
and logistic; topics includes evolution of systems and tools used 
in supply chain and logistic management, elements of ERP, 
planning and implementing supply chain and trend of ERP in the 
future 
Study of production IT, basic production, element of production 
format, qualification, resource and queue, important definition in 
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production, WIP, production rate, production cycle, bottleneck 
rate, random production, demonstrated random, demonstration of 
production using software, effectiveness, data storage systems, 
report on effectiveness and efficiency.  
 

ENGRA022 การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต 3(2-3-5) 
 Production control through internet network  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 แนวคิดของการน าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาใช้ในงานอุตสาหกรรมด้าน

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง ภาพรวมเครือข่ายทีซีพี/ไอพีโพรโทคอลเครือข่ายไร้สาย  
ปฏิบัติการออกแบบเครือข่ายตัวตรวจจับไร้สาย การจัดเส้นทาง การค านวณ 
แบบคลาวด์การประยุกต์ใช้ของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมและ
วิทยาการหุ่นยนต์ 
Principle of using internet in industrial robotic and automation for 
production; elements if internet including wireless TCP/IP protocol 
network. 
Designing wireless receiver, cloud calculation, application of 
internet for industrial and robotic. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประจ าหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

วิชาเอก วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน ปีที่ส าเร็จ ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 ผศ.อาทิตย์  ยาวุฑฒ ิ
350190064xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2560 
2548 
2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2 ผศ.สมศักดิ์  วรรณชัย 
357040037xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
วศ.บ. (โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2548 
2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3 ผศ.พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธ์ิ 
357020051xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2547 
2536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

4 นายจักรินทร์ ถ่ินนคร 
352020029xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2560 
2550 

อาจารย ์
 

5 นายอนันต์  วงษ์จันทร์ 
360010017xxxx 

วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคมุ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมระบบเครื่องมือวดั) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2561 
2552 
2549 

อาจารย ์
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 

ต าแหน่งทางวิชาการ วิชาที่สอน 
เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 

1 ผศ.พลกฤษณ์ ทุนค า 
350110002xxxx 

ป.เอก (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ป.โท (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ป.ตรี (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2553 
2548 
2545 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 

2 นายสาคร ปันตา 
352130007xxxx 

ป.โท (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ป.ตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2549 
2546 

อาจารย ์ นิวเมติกสป์ระยุกต ์

3  ผศ.อดิศร กวาวสิบสาม 
355010077xxxx 

ป.โท (ไฟฟ้า) 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วงจรดิจิทัล 
- อิเล็กทรอกนิกส์
วิศวกรรม 

4 นางสาวอรษา สริะษากมล 
356010001xxxx 

ป.เอก (วิศวกรรมระบบ) 
 
ป.โท (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
ป.ตรี  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

Kunming University of Science and 
Technology 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2563 
 

2553 
2543 

อาจารย ์ - การโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
- ระบบควบคุม 
 
 

5 ผศ.รณชาติ มั่นศลิป ์
352120007xxxx 

ป.เอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ป.โท (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ป.ตรี (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2558 
2551 
2546 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - กลศาสตร์  
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน ามาแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 

4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 

       ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  3 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

        จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี ่ยวกับการประยุกต์ทางทฤษฏี ความรู้ หรือ
เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ ระบบอัติโนมัติ  บูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรม เพ่ือ
ธุรกิจ หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือรักษาสิ่งแวดล้อม และมีรายงานที่
ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสรา้ง
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัติโนมัติ  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

    หุ่นยนต์ และระบบอัติโนมัติ ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท า
โครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

       นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี มีความเชี่ยวชาญใน
การใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท าโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  

  ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

  ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจะสอนให้นักศึกษาคิดการประยุกต์ใช้งานในโครงงาน
หุ่นยนต์  ระบบอัตโนมัติ ภาคการศึกษาที่มีการจัดท าโครงงานนักศึกษามีความพร้อมในการท าโครงงาน มี
ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา และให้ทันสมัยเสมอ  อีกทั้งมีตัวอย่าง
โครงงานของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วให้ศึกษาด้วย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าของโครงงานจากรายงานความคืบหน้า ที่ได้ก าหนดรูปแบบ
และวิธีการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องน าเสนอโครงการและอธิบายการ
ท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ตามขอบเขต หรือโดยความเห็นชอบจาก
อาจารย์ผู้ควบคุมโครงงาน 
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หมวดที ่4  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ 

 

- มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า
เรียนอย่างสม ่าเสนอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

- มีการให้ความรู ้ถ ึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดเกี่ยวกับงานด้านหุ่นยนต์ และระบบ
อัตโนมัติ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2.1.1  มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
2.1.1.1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา 
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  
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(1) มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
สามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานในดา้น
คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรม และมีการก าหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่คะแนนความ
ประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั ้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ได้แก่ 
(1)  การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา ที่     

มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 
2.1.1.2 ด้านความรู้ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกัน

ขึ ้นเป็นองค์ความรู ้ที ่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที ่นักศึกษาต้องรู ้และเข้าใจ ดังนั้น 
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบ
วัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้การ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้น ๆ 
 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การ
วัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 
 
2.1.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื ่อจบ

การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิด
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมี คุณสมบัติ 
ดังนี้ 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้
นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการบูรณาการ

การเร ียนการสอนกับการท างาน (Work- Integrated Learning) มุ ่งเน้นให้น ักศึกษารู ้จ ักว ิเคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพื่อเป็น
ตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  

              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
 
2.1.1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาทั ่วไป มีความเกี ่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

นักศึกษาจึงต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังนั้น
ผู้สอนต้องแนะน าการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มท้ังในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
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 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถวางตนได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
2.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รั บการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในกลุ ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงานต่าง ๆ  

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learming ที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร 
ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการน าเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม

แต่ละกลุ่ม 
 
 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมสากล 
 

2.1.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.1.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

4)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2  ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2.3  ทักษะทางปัญญา 
1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

2.1.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
3)  สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.1.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื ่อแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 
3)  ใช ้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื ่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
 2.1.3.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะ
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
 GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ                 

2 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ                 
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 2.1.3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์                 

1 FUNSC115 ฟิสิกส์มลูฐานส าหรับวิศวกร                 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์                 

1 FUNMA110 แคลคูลสัมลูฐานส าหรับวิศวกร                 

2 ENGEE184 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
2.2.1  มาตรฐานมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก  
2.2.1.1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
แต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากนั้น ในการสอนรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพ
วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย อาจารย์ผู้สอน
จะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจจะวัดพฤติกรรม
ระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนดมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนน
ความประพฤติของนักศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
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กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงาน

ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.2.2 ด้านความรู้ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาด้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้
ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
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 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัด
ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยี

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อ

จบการศึกษาเเล้ว ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในการสอนอาจารย์ต้อง
เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง 
ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

202



54 

 

  

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ  
(2) การอภิปรายกลุ ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและ

รายงานหน้าชั้นเรียน 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน

จากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหา เป็นต้น 
 

2.2.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จัก
มาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

(1) สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั ้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั ้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู ้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 
 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู ้อื ่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื ่น หรือผู ้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู ้ด ัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

ได้เป็นอย่างด ี
(4) มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคล

ทั่วไป 
(5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 
 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(2) ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อม

บันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

 
 

204



56 

 

  

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างด ี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง

สถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื ่อสารข้อมูลทั ้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื ่องมือการค านวณและเครื ่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือ

ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ ในรายวิชาต่างๆ ให้น ักศึกษาได้ว ิ เคราะห์
สถานการณ์จ  าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

(2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิต ิที่ เก ี ่ยวข้องทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอ
ต่อชั้นเรียน 
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(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
 
2.2.6 ด้านทักษะพิสัย     

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
การท างานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้

เพียงแค่หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การ
ออกแบบ การทดสอบ และการแก้ไข ซึ่งมีความส าคัญมากในการท างาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ จ าเป็นยิ่ง
ในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงต้องให้ความส าคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้าน
วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดังข้อต่อไปนี้  

(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้

ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
ดังข้อต่อไปนี้ 

(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5) สนับสนุนการท าโครงงาน 
(6) สหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
(3) มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 
(4) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(5) มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรม 
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2.3 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
2.3.2  ความรู้ 

(1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื ้นฐาน วิทยาศาสตร์พื ้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการที ่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที ่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได ้
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2.3.3  ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี ่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

2.3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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2.3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างด ี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย

โดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

2.3.6  ทักษะพิสัย 
(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ

ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 

1 ENGRA001 หลักมูลทางหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

                                      

2 ENGRA002 พ้ืนฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ                                   

3 ENGRA003 การออกแบบ ติดตั้ง และ
บ ารุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

                                   

4 ENGRA004 การเขียนแบบวิศวกรรมในงาน
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

                           

5 ENGRA005 การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 

6 ENGRA006 วิศวกรรมความปลอดภัยและ
การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม 

                           

7 ENGRA007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์
เคลื่อนที่    

                           

8 ENGRA009 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์                            

9 ENGRA008 ฝึกงาน                            

10 ENGRA010 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานจัดเรียงพา
เลท 

                            

11 ENGRA011 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานเชื่อม 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 

12 ENGRA012 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานกัด 

                           

13 ENGRA013 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานประกอบ 

                            

14 ENGRA014 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในกระบวนการ
ผลิตแบบอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม 

                            

15 ENGRA015 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
1 

                            

16 ENGRA016 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
2 

                            

17 ENGRA017 ระบบควบคุมการท างานใน
ระบบอัตโนมัติผ่านโปรแกรม
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 

คอมพิวเตอร์  SCADA and 
Distributed control 

18 ENGRA018 การประมวลผลภาพและ
วิเคราะห์ภาพส าหรับหุ่นยนต์
เคลื่อนที่ 

                           

19 ENGRA019 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
เคลื่อนที่ 

                           

20 ENGRA020 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
วิศวกรรมและการผลิต 

                           

21 ENGRA021 ระบบการจัดการกระบวนการ
ผลิตในงานอุตสาหกรรม
สมัยใหม่    

                           

22 ENGRA022 การควบคุมกระบวนการผลิต
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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4.ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes: PLOs) 

โมดุลที่ 1 ดามคุณลักษณะของบุคคลในศตวรรษที่ 21  

PLO1 วางแผนและควบคุมขั้นตอนการท างานในสถานประกอบการณ์ใหบ้รรลุเปา้หมายงานที่ก าหนด

ได้ 

 Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
แต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากนั้น ในการสอนรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพ
วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย อาจารย์ผู้สอน
จะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจจะวัดพฤติกรรม
ระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนดมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนน
ความประพฤติของนักศึกษา 
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 ด้านความรู้ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาด้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้
ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(6) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(7) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

(9) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

(10) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

 ด้านทักษะทางปัญญา 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อ

จบการศึกษาเเล้ว ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในการสอนอาจารย์ต้อง
เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง 
ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(6) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(7) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(8) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(9) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(10) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จัก
มาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

(6) สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(7) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั ้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(8) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั ้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(9) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู ้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

(10) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(6) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างด ี

(7) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง
สถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(8) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(9) มีทักษะในการสื ่อสารข้อมูลทั ้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

(10) สามารถใช้เครื ่องมือการค านวณและเครื ่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

 ด้านทักษะพิสัย     
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

การท างานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้
เพียงแค่หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การ
ออกแบบ การทดสอบ และการแก้ไข ซึ่งมีความส าคัญมากในการท างาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นยิ่ง
ในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงต้องให้ความส าคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้าน
วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ดังข้อต่อไปนี้  

(3) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้

ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
ดังข้อต่อไปนี้ 

(7) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(8) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(9) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
(10) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(11) สนับสนุนการท าโครงงาน 
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(12) สหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(6) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(7) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
(8) มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 
(9) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(10) มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรม 

 

โมดุลที่ 2 ความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพ 

PLO2 สามารถประยุกต์ใช้องควความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติได้ 

 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา ต้องส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  

(5) มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(7) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(8) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและจรรยา
วิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถ
สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรม และมีการก าหนดคะแนนใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่
ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นองค์
ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้น มาตรฐานความรู้
ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
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(4) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(6) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชา
ที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื ่อจบการศึกษา 
ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้
อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  
 

โมดลุท่ี 3 ด้านการตรวจวดัในงานเทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 

PLO3 ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าก าลังและควบคุม 

 Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแ้กไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 

กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 

องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 

แวดล้อมต่อสังคม 

 

โมดลุท่ี 4 ด้านการถอดและติดตัง้ช้ินส่วนในงานเทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 

PLO4 ถอดและติดตั้งช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต้แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 
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PLO5. ทดสอบและปรับตั้งการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต้แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 

 

โมดลุท่ี 5 ด้านการเขียนโปรแกรมและทดสอบในงานเทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 

PLO6. เขียนโปรแกรมและทดสอบการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบแมคคาทรอนิกส์ 

Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต้แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 
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3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 

PLO7. ติดตั้งและทดสอบการท างานของระบบควบคุม 

Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต้แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 
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PLO8. ออกแบบ และเขียนแบบทางกล 

Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต้แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 

PLO9. การตรวจสอบโดยใช้ระบบวิชั่น (Vision Machine) 

Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต้แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
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(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 
ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 

 

โมดลุท่ี 6 ด้านการบ ารุงรักษาการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ

อตัโนมติั 

PLO10. บ ารุงรักษาการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต้แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 

PLO11. บ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance mechatronics) 

Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต้แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 

PLO12. ซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenan 

Sub PLO จากมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

2. ความรู้ 
(1) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปญัหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต้แกไ้ขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
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(1) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(2) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ 

ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู_ทั้งของตนเอง และสอดคล_อง 
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพ 
แวดล้อมต่อสังคม 

 

5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นป ี ความรู้ทักษะ ทัศนคติ หรืออ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละชั้น 

ชั้นปีที่ 1 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน /ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน / พื้นฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบ

อัตโนมัติ 

 

นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในงานวิศวกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ ประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ากับสายการผลิต 

(Palletizing, Arc wielding, Milling Robot) 

PLO1 วางแผนและควบคุมข้ันตอนการท างานในสถานประกอบการณ์ให้บรรลุ

เป้าหมายงานที่ก าหนดได้ 

PLO2 สามารถประยุกต์ใช้องควความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทาง

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ 

PLO3 ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าก าลังและควบคุม 
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PLO4 ถอดและติดตั้งชิ้นส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

PLO5. ทดสอบและปรับตั้งการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 

ชั้นปีที่ 2 ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม /ภาษาอังกฤษการน าเสนอ / การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / 

การวัดควบคุมและการเฝ้าติดตาม / การออกแบบและประยุกต์ใช้วิศวกรรมหุ่นยนต์ 

/ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

PLO6. เขียนโปรแกรมและทดสอบการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบ

แมคคาทรอนิกส์ 

PLO7. ติดตั้งและทดสอบการท างานของระบบควบคุม 

PLO8. ออกแบบ และเขียนแบบทางกล 

PLO9. การตรวจสอบโดยใช้ระบบวิชั่น (Vision Machine) 

 

นักศึกษามีความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมหุ่นยนต์

และระบบควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือน าไปสู่การลดต้นทุน ลดของเสียและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตอัตโนมัติของภาคอุตสาหกรรม  
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หมวดที ่5  

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 

ก        หรือ     A 
ข+      หรือ      B+ 
ข        หรือ     B 
ค+      หรือ     C+ 
ค        หรือ     C 
ง+       หรือ     D+ 
ง         หรือ     D 
ต        หรือ     F 
ถ        หรือ     W 
ม.ส.    หรือ       I 
พ.จ.    หรือ      S 
ม.จ.    หรือ      U 
ม.น.    หรือ     AU 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ ์(Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 

1.2 ระยะเวลาการศึกษา  

1.2.1 ส าหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา

ส าเร็จได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าอย่างสม ่าเสมอทุกปีการศึกษา ด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบ
จากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอก
จะต้องสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
ให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสตูร
สามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล       
การเรียนรู้และรายงานผล เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมากระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้จากการเรียนการสอน ความสามารถ 

ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที ่5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินรายได้ ต าแหน่งหน้าที่ และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื ่น ๆ ของบัณฑิตจะจบ

การศึกษา และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จาก

สาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ

ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่6  
การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการจัดปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจในปรัชญา 

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือ

การศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษา

ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/

หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 สนับสนุน และให้ความรู ้ในการท าต าแหน่งทางวิชาการ เพื ่อยกระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

2.2.5 สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  

2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7  

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

ในการก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่ได้ประกาศใช้เมื ่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยค านึงถึงการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 

1.1 มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยและได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแล้ว 

1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่าง

น้อย 2 คน 

1.3 มีการหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องให้เสร็จและอนุมัติ/ให้

ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

2. บัณฑิต 

 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ    
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม     
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่ พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามกับผู ้ส าเร็จการศึกษา เพื ่อหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้  
3.1.1  การรับสมัครนักศึกษา มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษา
โควตาประเภทต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.1.2  คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ก าหนด
วิธีการ และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วน
ใหญ่จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัครเพื่อให้
ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังนี้ 

   - วิชาศึกษาท่ัวไป 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

   - วิชาชีพเฉพาะสาขา 
 ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 
3.1.2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
3.1.2.3 สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 
3.1.2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  

3.2.2 การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ต ่ากว่า 225 คะแนน) 

3.2.3 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM Education 

3.2.4 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่
นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.3.1  การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาท ิเช่น 

3.3.1.1 การจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย และแนะแนวเกี่ยวกับแผนการเรียนการสอน 

3.3.1.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

3.3.1.3 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
3.3.1.4 จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับ

สากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.3.1.5 จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน การ

สอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับการทบทวนการเรียน 
3.3.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

3.3.2.1  จัดการบรรยายพิเศษเก่ียวกับเส้นทางอาชีพของสาขาวิชา และการเป็นนักบริหาร
แบบมืออาชีพ  

3.3.2.2  จัดการให้นักศึกษาออกฝึกสหกิจในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

3.3.2.3  จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน การ
สอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับการทบทวนการเรียน 

3.3.2.4  จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบเสมือน 
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3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้  

3.4.1  มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่

ศึกษาต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะ

ด้วยกรณีใดๆ 

3.4.2  มีการด าเนินการส ารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน

แต่ละปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.3  มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

อย่างเหมาะสม 

4. อาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ ้นไปในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

- ระบบการบริหารอาจารย์ คณาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุม
รวมกันในการวางแผนจัดการเร ียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์  

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการท าวิจัยและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอด้วยการ สนับสนุนเชิงนโยบายและผลักดันให้มีการขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยอยู่เสมอ และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการณ์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์  

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอโดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอัน
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สะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามาในหลักสูตรมีการทดแทน

จ านวนอาจารย์ในกรณีลาออกหรือเกษียณอายุ หรือลาศึกษาต่อและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

หลักสูตร การสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

-  ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการด าเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการ
ก ากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
2. เนื้อหาของหลักสูตรแต่ละรายวิชามีการให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่

ให้นักศึกษาเรียน 
3. จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในค าอธิบายรายวิชา 
4. เปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของของนักศึกษา  ฯลฯ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 การก ากับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะ
รายวิชา 

5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

- ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดร่วมกัน
หรือใช้เกณฑ์เดียวกัน 

- มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาดังนี้ การจัดการเรียน
ปรับพื้นฐาน 

- มีกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาดังนี้  จัดหาผู้ที ่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมาถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา 

- มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติด้วยการฝึกทักษะในรายวิชา และการออกภาคสนาม 
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- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การศึกษาดูงานและการอบรเชิงปฏิบัติ
การณ์ 

- มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์ดังนี้ เช่นการออกฝึกสหกิจศึกษา 

- อาจารย์ทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาและสอนให้ตรงกับประมวล
รายวิชา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 มีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายวิชาที่มีอัตราการผ่านและตก มากผิดปกติ 
5.3.2 มีการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
5.3.3 รายวิชาที่มีผูส้อนหลายคนใช้ข้อสอบฉบับเดียวกนัและใชเ้กณฑ์เดียวกันในการตัดเกรด 
5.3.4 มีการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการ
ด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้ มีจ านวนสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ที ่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมี
กระบวนการตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
สามารถแสดงได้ดังนี ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1  ห้องเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด 20 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 

6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง 

6.2.1.3 ห้องบรรยายขนาด 60 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง 

6.2.1.4 ห้องบรรยายขนาด 120 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 

   6.2.2  ห้องปฏิบัติการ  มีดังนี้     
6.2.2.1  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
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6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติ 

  

  

 

6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์ 
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6.2.2.4  ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 
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6.2.2.5 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมพ้ืนฐาน 

  

  

 

 

6.2.2.6  ห้องปฏิบัติการระบบโมบายไฮดรอลิกส์ 
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6.2.2.7  ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
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6.2.2.8  ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ส าหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 

  

  

 

 

6.2.2.9  ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ  
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6.2.2.10 ห้องทดสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์ 
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6.2.2.11 ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานอุตสาหกรรม 1 

  

  

 

 

 

 

6.2.2.12 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตอัตโนมัติ 
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6.2.2.13  หอ้งปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ  
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6.2.2.14 ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานอุตสาหกรรม 2 

  

  

 

 

6.2.2.15 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 
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6.2.2.16 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม 4.0 
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6.2.2.17 ห้องปฏิบัติการระบบนิวเมตริกส์ไฟฟ้า 

  

  

 

 

6.2.2.18 ห้องปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์ 
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6.2.2.19 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานเชื่อม 

  

 

 

6.2.2.20 ห้องปฏิบัติการคลัสเตอร์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 
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6.2.2.21 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประยุกต์ใช้ในงานประกอบชิ้นส่วน 

  

 

6.2.2.22 ห้องปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐาน 
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6.2.2.23 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมการท างานในระบบอัตโนมัติผ่านโปรแกรม  

 คอมพิวเตอร์ 

  

 

6.2.2.24 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานกัด 

  

 

253



105 

 

  

6.2.2.25 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานจัดเรียงพาเลท 

  

  

 

 

6.2.2.26 ห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education ) 
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6.2.2.27 ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง จ านวน 6 ห้อง 
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6.2.2.28 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบทางวิศวกรรม 

  

  

 

 

6.2.3  ห้องสมุด 

         ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีหนังสือ  ต าราเรียน  
วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรีนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet)  และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
6.2.3.1 หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   67,453 เล่ม 

6.2.3.2 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย    2,496 เล่ม 

6.2.3.3 หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ  16,919 เล่ม 

6.2.3.4 หนังสืออ้างอิงอังกฤษ    18,303 เล่ม 

6.2.3.5 วิจัย      822 เล่ม 

6.2.3.6 วิทยานิพนธ์     251 เล่ม 

6.2.3.7 วารสาร      205 เล่ม 

6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย   9,285 เล่ม 

6.2.3.9 Electronic resources     1,127 เล่ม 

6.2.3.10 SET Corner     67 เล่ม 

6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น    4,187 เล่ม 
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6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม     36 เล่ม 

6.2.3.13 วารสารบอกรับ     81 เล่ม 

6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library   363 เล่ม 

(GVRL) 
6.2.3.15 E-book (IG Library)    18 เล่ม 

6.2.3.16 E-book (E-Library)    4,078 เล่ม 

6.2.3.17 E-Project     206 เล่ม 
 

6.2.4 ฐานข้อมูล  
6.2.4.1 ACM Digital Library 

6.2.4.2 H.W Wilson 

6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 

6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 

6.2.4.5 Web of Science 

6.2.4.6 SpringerLink – Journal 

6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 

6.2.4.8 Academic Search Complete 

6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 

6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 

6.2.4.11 Education Research Complete 

6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 

6.2.4.13 ScienceDirect 

6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู ้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ า เป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
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ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนแบบออนไลน์ เป็นต้น  

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที ่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื ่อเข้า

หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสต  ทัศนอุปกรณ์ 
ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของ
อาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย  
แม่ข่าย อุปกรณ์ การทดลอง 
ทรัพยากร สื่อและช่องทาง
การเรียนรู้ ที่เพียบพร้อมเพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มี
ความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการสอน  
การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อ
ส าหรับการทบทวนการเรียน 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลอง
ที่มี เครื่องมือทันสมัยและเป็น
เครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให้มีเครือข่ายและ
ห้องปฏิบัติการทดลองเปิด ที่มีทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ที่
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง 
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
ด้วยจ านวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนงัสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน 

1. รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน 
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
ความเร็วของระบบเพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในเวลา
และนอกเวลา  

2. จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่ มี การฝึกปฏิบัติด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

3. สถิติของจ านวนหนังสือต ารา 
และ สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ 
และสถิติ การใช้งานหนังสือ
ต ารา สื่อดิจิทัล 

4. ผลส ารวจความพึงพอใจของนัก 
ศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ 

258



110 

 

  

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 

5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบ
แม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์
เครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ฝึกปฏิบัติการในการบริหาร ระบบ 

 

7.   ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key performance indicator) 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

(7) มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 
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หมวดที่ 8 

การประเมินและการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไป สามารถท าโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อและ
ก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดย 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 

2.2 ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

2.3 ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

         ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้ง
การผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภาพใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน  

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ ประธานหลักสูตร 

4.3 เสนอการหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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ภาคผนวก 

ก. เหตุผลและความจ าเป็น ในการหลักสูตร        
ข. รายละเอียดความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา   
ค. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 
ง. รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร       

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
ฉ. ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตร พ.ศ. 2565) 
ช. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ซ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชา กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตร พ.ศ. 2565) 
ฌ. รายละเอียด มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 

เหตุผลและความจ าเป็นในการหลักสูตร 
 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ  ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น อีกทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มี

ความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ถูกน ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ  มากมาย ทั้งภาคอุตสาหกรรม  

เกษตรกรรม  และอื่นๆ  ดังนั้นในภาคการศึกษาซึ่งมีการสอนให้ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยีให้

ทันสมัยยิ ่งขึ ้น  ซึ ่งหลักสูตรที ่ใช้ในการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัยอยู ่เสมอ  อีกทั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น  ตั้งขึ้นมาใหม่ โครงสร้างต่าง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก   ดังนั้น

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ

ระบบอัตโนมัติ  ขึ้นมาเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา และตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ผลิตบัณฑิตให้เป็น บัณฑิตนักปฏิบัติ 

  ดังนั้นการจัดท าหลักสูตรในครั้งนี้  เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ  ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 17  จังหวัดภาคเหนือ  และผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้  ความเข้าใจ  ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  มีทักษะพื้นฐานทางอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ  เพียงพอแก่การท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   สามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  และมีความซื่อตรง  อดทน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคผนวก ข  

รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
(ต่อเนื่อง) ได้จัดท าขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจน
แนวคิดสู่การประกอบวิชาชีพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก  โดยใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน  การ
ด าเนินงานทางธุรกิจและ ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน  ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยหน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดท าขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
(ต ่อเนื ่อง) รองรับความต้องการในงานด้านอุตสาหกรรมอิเล ็กทรอนิกส ์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ   
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ  โดยเน้นให้วิศวกรมีทักษะด้านปฏิบัติการ  สามารถใช้เครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย    คิดเป็นท าเป็น  และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม  
ซึ่งผลที่คาดจะว่าได้รับ  ท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น  โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ  ที ่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ   ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1. เพื่อผลิตวิศวกร/บัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ทางดา้นวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ
 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ

น าเสนอ 
3(3-0-6) 

FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

FUNSC115 ฟิสิกส์มูลฐานส าหรับวิศวกรหลักการ 4(3-3-7) 
ENGEE184 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

ENGRA002 พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 

ENGRA015 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 1 3(2-3-5) 

ENGRA004 การเขียนแบบวิศวกรรมในงานระบบ
ควบคุมอัตโนมัต ิ
 
 
 
 

3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2. เพื่อผลิตวิศวกร/บัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีความสามารถประยุกต์เทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในการ
พัฒนาสายการผลิตอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ 
 

ENGRA005 
 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 

3(2-3-5) 

ENGRA007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 

3(2-3-5) 
 

ENGRA003 การออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรกัษา
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 

3(2-3-5) 

ENGRA019 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์
เคลื่อนที่ 

3(2-3-5) 

ENGRA018 การประมวลผลภาพและวิเคราะห์ภาพ
ส าหรับหุ่นยนต์ เคลื่อนที ่

3(2-3-5) 

ENGRA013 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานประกอบ 

3(2-3-5) 

ENGRA017 ระบบควบคุมการท างานในระบบ
อัตโนมัติผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
SCADA and Distributed control 

3(2-3-5) 

ENGRA021 ระบบการจัดการกระบวนการผลิตใน
งานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

3(2-3-5) 

ENGRA010 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานจัดเรียงพาเลท 

3(2-3-5) 

ENGRA011 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานเชื่อม 

3(2-3-5) 

ENGRA012 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในงานกัด 

3(2-3-5) 

ENGRA014 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในกระบวนการผลติแบบ
อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 

3(2-3-5) 

ENGRA016 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2 3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใน
ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ สนับสนนุการพฒันา
ก าลังคนในภาคอุตสาหกรรมสมยัใหม่ 
 
 

ENGRA009 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ

3 (0-6-12) 

ENGRA008 การฝึกงาน 3 (0-20-0) 

ENGRA006 วิศวกรรมความปลอดภัยและการ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

ENGRA020 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและ
การผลิต 

3(2-3-5) 

ENGRA022 การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

3(2-3-5) 
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ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑ์ขั้นต ่า 

ของ สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 

พ.ศ. 2565 

(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 6 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(ยกเว้น 25 หน่วยกิตตาม
หมายเหตุ) 

 
6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 42 70 
   2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

 31 
30 
9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
รวม 78 82 

 
หมายเหตุ : สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี 
เกี่ยวกับการเทียบโอน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หน่วยกิต, หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต อ้างอิง
ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563) 
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ภาคผนวก ง 

รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.1 ดร.กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ

1.2 รศ.ดร.อุเทน ค าน่าน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ 

1.3 นายสาคร  ปันตา  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เชียงใหม่ กรรมการ 

1.4 ผศ.พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

1.5 นายสมศักดิ์  วรรณชัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

1.6 นายธรายุทธ  กิตติวรารัตน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

1.7 นายอนันต์  วงษ์จันทร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

1.8 นายจักรรินทร์ ถิ่นนคร อาจารย์ประจ าหลักสูตร   กรรมการ 

1.9 นายกฤษฏิ์ รัชชภูมิ  นักวิชาการศึกษา    กรรมการและ 

เลขานุการ 

2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  (ตามรายช่ือที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ) 

   2.1 ผศ.ดร.ณรงค์   อภิรัตน์สกุล  ด้านวิชาการ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2.2 ดร.ไพบูลย์   ลิ้มปิติพานิชย์ ด้านวิชาการ  อาจารย์สังกัดภาควิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.3 นายวิทัศน์   เทียมกลิ่น ด้านผู้ใช้บัณฑิต  ผู้จัดการแผนก AMT  
บริษัท Fujikura Electronics  
สาขา ล าพูน 

2.4 ดร.สมชัย   ไทยสงวนวรกุล ด้านผู้ใช้บัณฑิต  ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2.5 นายชุมพล   มาลัยนวล ด้านวิชาชีพ  ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3 
       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 
2.6 นายวัชรพงษ์   วิไลวงษ์ ด้านวิชาชีพ  Project Manager, 
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Professional Qualifications and 
Occupational Standards : 
Thailand Professional 
Qualification Institute (Public 
Organization)  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 

 
  

269



121 

 

  

ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ฉ  

ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)  

(หลักสูตร พ.ศ.  2560) 
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ภาคผนวก ช 

ประวัติ ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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       ล าดับที่ 1 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)  
2.  ชื่อ – สกุล   นายพิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม.  วิศวกรรมอุตสาหการ 2547 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า 2536 

6.  ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ,  ศิวพร ศิลเตโช,  กานต์ ไตรโสภณ,  พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์,  สมศักดิ์ วรรณชัย,  
และ จักรรินทร์ ถิ่นนคร, “การสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน”, การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่  13 , 13th Conference of Electrical Engineering 
Network 2021 (EENET 2021)  

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ ว่าน วิริยา สมพร จันทระ สมศักดิ์ วรรณชัยและ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, “การ
เปรียบเทียบเครื่องวัด PM2.5 หลักการทางแสงระหว่างเซ็นเซอร์ต้นทุนต่าและเซ็นเซอร์
มาตรฐาน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 43 (EECON43), 28 – 30 
ตุลาคม 2563, ณ โรงแรมทอปแลนด์ พิษณุโลก, หน้า 583 - 586. 
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อาทิตย์  ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ สมศักดิ์  วรรณชัย  จักรรินทร์  ถิ่นนคร  สาคร  ปันตา ยุพ
เยาว์ หัสจรรย์ และ มนสิกานต์ ทัศวิล, “การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบท างานล าพัง
ส าหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดิน”, การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม และ อภิชาติ กาญจนทัต, “เครื่อง
สนามไฟฟ ้าพ ัลส ์ส  าหร ับการสก ัดพ ืชและสม ุนไพร ” , การประช ุมว ิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562, ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา, หน้า 545 - 548. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ สมศักด์ิ วรรณชัย พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ จักรินทร์ ถิ่นนคร และ เศรษฐ์ สัมภัตตะ
กุล, “การพัฒนาเครื่องวัดฝุ่นหลักการทางแสงและเปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่องมือวัด
มาตรฐาน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 31 ตุลาคม – 
1 พฤศจิกายน 2562, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา, หน้า 481 
- 484. 

สมศักดิ์ วรรณชัย กิจจา  ไชยทนุ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ อาทิตย ยาวุฑฒิ , 
“การพัฒนาเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศรายงานผลบนสมาร์ทโฟน”, การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10, 1 ถึง 3 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดตรัง, หน้า 
337 – 345. 

สาคร  ปันตา พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิิิ์ กิจจา  ไชยทนุ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ อาทิตย์  ยาวุฑฒิ, 
“การเปรียบเทียบเครื่องวัดแบบเบต้าเรย์และเทคนิคการกระเจิงแสงส าหรับตรวจวัดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่”, การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14, 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล ระยอง, หน้า 
345 – 352. 

สาคร ปันตา อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ กิจจา ไชยทนุ และ จักรรินทร์ ถิ ่นนคร , 
“การศึกษาเซ็นเซอร์หลักการทางแสงราคาถูกสาหรับงานตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ”, 
การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3, ชุมพร, พฤษภาคม 2561, 585 – 593. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ สาคร ปันตา และสมศักดิ์ วรรณชัย, “การออกแบบระบบ
ควบคุมแบบลูปปิดสาหรับการประยุกต์ใช้งานคอโรนาดีสชาร์จ”, การประชุมวิชาการ
เคร ือข ่ายว ิศวกรรมไฟฟ้า คร ั ้ งท ี ่  10, Proceedings of the 10 th Conference of 
Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018), ปทุมวัน, 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 โรงแรมราชศุภมิตร อาร์.เอส. โฮเต็ล (R.S. Hotel) อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี, 
249 – 252. 

300



152 

 

  

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, “การออกแบบชุดคัดแยกขนาดฝุ่นละอองแบบเสมือน
ส าหรับอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นอัตราการไหลต ่า”, การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13, เชียงใหม่, 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560, หน้าที่ 649 - 656. 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, สาคร  ปันตา และสมศักดิ์  วรรณชัย, “การทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนามส าหรับอุปกรณ์แปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลต้นทุนต ่า ”, การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, หน้าที่ 152 - 160.  

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, จักรรินทร์  ถิ่นนครและพิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
สกัดสารจากพืชแบบพกพา”, การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
วันที่  7-8  ธันวาคม  2560, ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หน้า 223 – 231.  

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี 15 ปี  

• นิวเมติกส์ไฟฟ้า 

• เทคโนโลยีเซนเซอร์ 

• เมคคาทรอนิกส์   

 
 
                                                                (ลงชื่อ) ......................................................... 
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์  วิมลธนสทิธิ์) 
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ล าดับที่ 2 

 
 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)  
2.  ชื่อ – สกุล   นายสมศักดิ์  วรรณชัย 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม.  วิศวกรรมอุตสาหการ 2548 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ.  วิศวกรรมโทรคมนาคม 2544 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ,  ศิวพร ศิลเตโช,  กานต์ ไตรโสภณ,  พิสษิฐ์ วิมลธนสิทธิ์,  สมศักดิ์ วรรณชัย,  และ 
จักรรินทร์ ถิ่นนคร, “การสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน”, การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13, 13th Conference of Electrical Engineering Network 2021 
(EENET 2021)  

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ ว่าน วิริยา สมพร จันทระ สมศักดิ์ วรรณชัยและ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, “การ
เปรียบเทียบเครื่องวัด PM2.5 หลักการทางแสงระหว่างเซ็นเซอร์ต้นทุนต่าและเซ็นเซอร์
มาตรฐาน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON43), 28 – 30 ตุลาคม 
2563, ณ โรงแรมทอปแลนด์ พิษณุโลก, หน้า 583 - 586. 
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อาทิตย์  ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ สมศักดิ์  วรรณชัย  จักรรินทร์  ถิ่นนคร  สาคร  ปันตา ยุพ
เยาว์ หัสจรรย์ และ มนสิกานต์ ทัศวิล, “การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบท างานล าพังส าหรับ
เก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดิน”, การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 
6, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ สมศักด์ิ วรรณชัย พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ จกัรินทร์ ถิ่นนคร และ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล, 
“การพัฒนาเครื่องวัดฝุ่นหลักการทางแสงและเปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่องมือวัด
มาตรฐาน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 31 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2562, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา, หน้า 481 - 484. 

สมศักดิ์ วรรณชัย กิจจา  ไชยทนุ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ อาทิตย ยาวุฑฒิ, “การ
พัฒนาเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศรายงานผลบนสมาร์ทโฟน”, การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10, 1 ถึง 3 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดตรัง, หน้า 337 
– 345. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ สาคร ปันตา และสมศักดิ์ วรรณชัย, “การออกแบบระบบ
ควบคุมแบบลูปปิดสาหรับการประยุกต์ใช้งานคอโรนาดีสชาร์จ”, การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10, Proceedings of the 10th Conference of Electrical 
Engineering Network 2018 (EENET 2018), ปทุมวัน, 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงแรม
ราชศุภมิตร อาร์.เอส. โฮเต็ล (R.S. Hotel) อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี, 249 – 252. 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์, สาคร  ปันตา และสมศักดิ์  วรรณชัย, “การทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนามส าหรับอุปกรณ์แปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลต้นทุนต ่า”, การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, หน้าที่ 152 - 160.  

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 24 ปี  

• อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

• วงจรไฟฟ้า 

• วงจรดิจิตอล 

• วิศวกรรมความปลอดภัย 

• การควบคุมคุณภาพ 
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
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                                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วรรณชัย)  
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         ล าดับที่ 3 

 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)  
2. ชื่อ – สกุล                นายอนันต์ วงษ์จันทร์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ด. 

 

วิศวกรรมไฟฟ้า 2561 

 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. 

 

วิศวกรรมการวัดคุม 2552 

 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

วศ.บ. 

 

วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด 2549 

 
 

6. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

วัชรินทร์ สิทธิเจริญ, อนันต์ วงษ์จันทร์, ศุภชัย อัครานรากุล, ธนาธรณ์ พิบูลย์, พงศ์ตะวัน มีเพียร 
และรัฐพงษ์ ไชยยา, 2020 “การสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กระบบนิวแมติกส์แบบ
ป้อนเส้นพลาสติก Fabrication of Pneumatically Mini-Injection Molding Machine 
with Plastic Wire Feeder” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและ
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การจัดการ ครั้งที่ 5,RMTC 2020, 3-4 กันยายน 2563 โรงแรมเคพีแกรนด์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี. pp. 1-4. 

สมศักดิ์ วรรณชัย, จิรวัฒน์ ปญัญางาม และ อนันต์ วงษ์จันทร์ 2019 “การควบคุมแขนกลแบบไร้
สาย” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ 
(RMUTCON2019) Chiang-mai Thailand, pp.110-125. 

พุทสายัน นราพินิจ, วทัญญู ธนูสาร และ อนันต์ วงษ์จันทร์ 2018 “เครื่องรับซื้อขวดน ้าพลาสติก 

RMUTL” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 3, 

RMTC 2018, 30-31 พฤษภาคม 2561 โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่. pp. 

464-468. 

A. Wongjan, A. Julsereewong and T. Junsing, 2018 “Analog Median Filtering Circuit 

Using CMOS Three-Input Max/Min Cell,” International Conference on Control 

and Robotics Engineering (ICCRE), 2018, pp. 155-159.  

A. Wongjan, A. Julsereewong and K. Eguchi, “Performance Comparison of Bit-Level 
Median Filtering Circuits Based on Binary Search Algorithm,”  International 
Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE), 2018, pp. 151-154. 

สิทธิบัตร อนันต์ วงษ์จันทร์ “เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ” เลขที่สิทธิบัตร 63367 เลขที่ค าขอ 
1602004688 ออกให้ ณ วนัท่ี 29 มิย. 2561 

ระบิน ปาลี และอนันต์ วงษ์จันทร์ 2017 “การออกแบบโมดูลวัดกระแสและก าลังไฟฟ้า

กระแสสลับด้วยขดลวดเหนี่ยวน าและแสดงผลโดยระบบไร้สายผ่าน ESP8266-01” 

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 ปีที่10 ม.ค.-เม.ย. 2017, 

Thailand, pp.22-34. 

K. Eguchi, A. Wongjan, A. Julsereewong, Y. Harada, and K. Fujimoto, 2017 “A Median 

Filtering Circuit Using Clocked CMOS Neuron Inverters for Implantable 

Electronic Medical Devices,” International Journal of Innovative Computing, 

Information and Control, Vol. 13, August 2017, pp. 1135-1147.  
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K.  Eguchi, A.  Wongjan, A.  Julsereewong, W.  D0 , and I.  Oota, 2017 “DESIGN OF A 
HIGH-VOLTAGE MULTIPLIER COMBINED WITH COCKCROFT-WALTON VOLTAGE 
MULTIPLIERS AND SWITCHED-CAPACITOR AC-AC CONVERTERS” International 
Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol.  13, June 
2017, pp. 1007-1019. 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 
 ระดับปริญญาตรี  ...10.. ปี  

• ชื่อวิชา หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์ 

• ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์ (CAD/CAM) 

• ชื่อวิชา การประมวลผลภาพและการประยุกต์ใช้งาน  

• ชื่อวิชา ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 

• ชื่อวิชา เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ 

• ชื่อวิชา การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

• ชื่อวิชา เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 

• ชื่อวิชา วงจรไฟฟ้า 

• ชื่อวิชา ระบบควบคุม 

• ชื่อวิชา สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

• ชื่อวิชา ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

• ชื่อวิชา การบริหารงานอุตสาหกรรม 
 

 

    7.3  ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 ปีพ.ศ. 2553   ต าแหน่งวิศวกรอาวุโส บริษัท NXP Semiconductors (Philips)  

co.ltd. 
ปีพ.ศ. 2549 – 2552  ต าแหน่งวิศวกร งานอุปกรณ์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

    โรงพยาบาลศิริราช 
 
 
                                                                (ลงชือ่) .................  ..................... 

        (…นายอนันต์ วงษ์จันทร์…) 
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           ล าดับที่ 4 

 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)  
2.  ชื่อ – สกุล     นายจักรรินทร์  ถิ่นนคร 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4.  สังกัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ สมศักดิ์  วรรณชัย  จักรรินทร์  ถิ่นนคร  สาคร  ปันตา ยุพ
เยาว์ หัสจรรย์ และ มนสิกานต์ ทัศวิล, “การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบท างานล าพัง
ส าหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดิน”, การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ สมศักด์ิ วรรณชัย พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ จักรินทร์ ถิ่นนคร และ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
, “การพัฒนาเครื่องวัดฝุ่นหลักการทางแสงและเปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่องมือวัด
มาตรฐาน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 31 ตุลาคม – 
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1 พฤศจิกายน 2562, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา, หน้า 481 
- 484. 

สาคร ปันตา อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ กิจจา ไชยทนุ และ จักรรินทร์ ถิ ่นนคร, 
“การศึกษาเซ็นเซอร์หลักการทางแสงราคาถูกสาหรับงานตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ”, 
การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3, ชุมพร, พฤษภาคม 2561, 585 – 593. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, จักรรินทร์  ถิ่นนครและพิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
สกัดสารจากพืชแบบพกพา”, การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
วันที่  7-8  ธันวาคม  2560, ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หน้า 223 – 231.  

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาตรี 2 ปี 

• เทคโนโลยีเซนเซอร์ 

• นิวเมตริก 

• ไฮโดรลิกประยุกต์ 

• โปรแกรมเมเบิลลอจิคคอนโทรล 

• เมคคาทรอนิกส์สมัยใหม่ 
    
 

                                                                (ลงชือ่)  

                                                                             (นายจักรรินทร์  ถิ่นนคร) 
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 ล าดับที่ 5 

 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)  
2. ชื่อ – สกุล นายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. สังกัด                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2560 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2548 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2543 

 

6.  ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ,  ศิวพร ศิลเตโช,  กานต์ ไตรโสภณ,  พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์,  สมศักดิ์ วรรณชัย,  
และ จักรรินทร์ ถิ่นนคร, “การสอบเทียบเซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน”, การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่  13 , 13th Conference of Electrical Engineering 
Network 2021 (EENET 2021)  
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อาทิตย์ ยาวุฑฒิ ว่าน วิริยา สมพร จันทระ สมศักดิ์ วรรณชัยและ พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์, “การ
เปรียบเทียบเครื่องวัด PM2.5 หลักการทางแสงระหว่างเซ็นเซอร์ต้นทุนต่าและเซ็นเซอร์
มาตรฐาน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 43 (EECON43), 28 – 30 
ตุลาคม 2563, ณ โรงแรมทอปแลนด์ พิษณุโลก, หน้า 583 - 586. 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ สมศักดิ์  วรรณชัย  จักรรินทร์  ถิ่นนคร  สาคร  ปันตา ยุพ
เยาว์ หัสจรรย์ และ มนสิกานต์ ทัศวิล, “การพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบท างานล าพัง
ส าหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นดิน”, การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม และ อภิชาติ กาญจนทัต , “เครื่อง
สนามไฟฟ ้าพ ัลส ์ส  าหร ับการสก ัดพ ืชและสม ุนไพร ” , การประช ุมว ิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562, ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา, หน้า 545 - 548. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ สมศักด์ิ วรรณชัย พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ จักรินทร์ ถิ่นนคร และ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
, “การพัฒนาเครื่องวัดฝุ่นหลักการทางแสงและเปรียบเทียบผลการวัดกับเครื่องมือวัด
มาตรฐาน”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON42), 31 ตุลาคม – 
1 พฤศจิกายน 2562, ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา, หน้า 481 
- 484. 

สมศักดิ ์ วรรณชัย กิจจา  ไชยทนุ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ ์ กิ ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ และ อาทิตย 
ยาวุฑฒิ, “การพัฒนาเครื ่องวัดฝุ่นละอองในอากาศรายงานผลบนสมาร์ทโฟน”, การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10, 1 ถึง 3 สิงหาคม 2561 ณ 
จังหวัดตรัง, หน้า 337 – 345. 

สาคร  ปันตา พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์ กิจจา  ไชยทนุ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ อาทิตย์  ยาวุฑฒิ, 
“การเปรียบเทียบเครื่องวัดแบบเบต้าเรย์และเทคนิคการกระเจิงแสงส าหรับตรวจวัดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่”, การประชุมวิชาการเครือข่าย
พลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14, 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โนโวเทล ระยอง, หน้า 
345 – 352. 

สาคร ปันตา อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ กิจจา ไชยทนุ และ จักรรินทร์ ถิ ่นนคร , 
“การศึกษาเซ็นเซอร์หลักการทางแสงราคาถูกสาหรับงานตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ”, 
การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3, ชุมพร, พฤษภาคม 2561, 585 – 593. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ สาคร ปันตา และสมศักดิ์ วรรณชัย, “การออกแบบระบบ
ควบคุมแบบลูปปิดสาหรับการประยุกต์ใช้งานคอโรนาดีสชาร์จ”, การประชุมวิชาการ
เคร ือข ่ายว ิศวกรรมไฟฟ้า คร ั ้ งท ี ่  10, Proceedings of the 10 th Conference of 
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Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018), ปทุมวัน, 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 โรงแรมราชศุภมิตร อาร์.เอส. โฮเต็ล (R.S. Hotel) อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี, 
249 – 252. 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ พิสิษฐ์ วิมนธนสิทธิ์, “การออกแบบชุดคัดแยกขนาดฝุ่นละอองแบบเสมือน
ส าหรับอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นอัตราการไหลต ่า”, การประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13, เชียงใหม่, 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560, หน้าที่ 649 - 656. 

อาทิตย์  ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธิ์, สาคร  ปันตา และสมศักดิ์  วรรณชัย, “การทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนามส าหรับอุปกรณ์แปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลต้นทุนต ่า ”, การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, หน้าที่ 152 - 160.  

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, จักรรินทร์  ถิ่นนครและพิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
สกัดสารจากพืชแบบพกพา”, การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
วันที่  7-8  ธันวาคม  2560, ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หน้า 223 – 231.  

  

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

ระดับปริญญาตรี 10 ปี 

- Electromagnetic Theory 

- Electrical Engineering Mathematic  

- Electrical Measurement and Instrument 

- Basic Engineering Electronics 

- Digital Signal Processing 

- Basic Engineering Electronics Laboratory 

- Electric Circuit Laboratory 

- Power Electronics 

- Power Electronics Laboratory 

- Illumination Engineering 

- Numerical Methods for Engineering  

- Fundamentals of Electrical Engineering  

- Computer Methods for Civil Engineering 
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- Power Electronics 

- Electric Circuit Analysis 

- Electric Circuit Analysis Laboratory 

- การฝึกประสบการณ์อาชีพ 

- Project 
 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

Master of Engineering Program, Environmental Engineering, Degree of Master of 
Engineering Program Environmental Engineering, Kridtikar Narongin, 2 0 2 1 
“ Measurement of Atmospheric Water- Soluble Fluoride Concentrations 
Surrounding of the Fiberglass Plant Area During Winter and Spring Season” 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายพิบูลย์ สีค า, 2564 เรื่อง “การออกแบบสร้างและทดสอบ
ระบบอบแห้งแบบผสมผสานเพ่ือการประหยัดพลังงาน” 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายยงยุทธ ใต้เงาสน , 2564 เรื ่อง “การพัฒนาเครื ่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร” 

ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวสิริพิชญ์  สงสมพันธ์ รหัส 600631060 , 2563 เรื่อง “การหาค่าแฟกเตอร์การ
ปลดปล่อยและสมบัติทางเคมีของอนุภาคมลสารที่ได้จากการเผากระดาษเงินกระดาษ
ทอง” 

ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวชญานิศ  วงศ์รัตน์ รหัส 600631012, 2563 เรื่อง “ผลกระทบขององค์ประกอบ
ทางเคมีและสัดส่วนของอนุภาคมลสารต่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็น” 

ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวศศิพิมพ์  สมปาน รหัส 600631114, 2563 เรื่อง “ผลของกลางวันกลางคืนที่มีต่อ
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ลักษณะสมบัติทางเคมีบนอนุภาคมลสาร พีเอ็ม ๒.๕ พีเอ็ม ๑.๐ และก๊าซต่างๆ ที่รวบรวม
จากพ้ืนที่ชานเมืองในประเทศไต้หวัน” 

ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย
สรวง  สุวรรณ นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ), 2562 เรื่อง “การกระจายตัว ของอนุภาค
มลสารขนาดเล็ก ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 ตอน 1” 

 
 

 (ลงชื่อ)................................................. 

          (นายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ) 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร พ.ศ. 2565) 

 
1. องค์ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับทุกสาขาวิชาชีพ 

1. องค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่าง ๆ 
ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบ
ป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่น ๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่าง ๆ มา
กระท า 

3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทาง
ความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่
อยู่บนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ
สสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที ่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี ่ยวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี ่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนส าหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 
เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วย
เทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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8. องค์ความรู ้ท ี ่ เก ี ่ยวเนื ่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ ่งแวดล้อม (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานที่
เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

 
 

2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชา กับหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) 

(หลักสูตร พ.ศ. 2565) 
 

วิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and Electronics 

Engineering) 
ENGRA004 การเขียนแบบวิศวกรรมในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ x x x x  x   

ENGRA005 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับวิศวกรรม 
               หุ่นยนต์เคลื่อนที ่

x   x x x   

ENGRA007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม 
               หุ่นยนต์เคลื่อนที่   

x x x x x x   

ENGRA008 การฝึกงาน x x x x x x x X 

ENGRA009 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์ x x x x x x x x 
ENGRA019 การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ x x x x x x   

2) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการควบคุม (System and Control) 

ENGRA001 หลักมูลทางหุ่นยนต์อุตสาหกรรม x x  x x x   
ENGRA002 พ้ืนฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ x x  x x x   

ENGRA003 การออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาหุ่นยนต์ 
               อุตสาหกรรม 

x x x x x x   

ENGRA010 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานจัดเรียง
พาเลท 

x x  x x x   

ENGRA011 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานเชื่อม x x  x x x   

ENGRA012 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงานกัด x x  x x x   

316



168 

 

  

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ENGRA013 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในงาน 
               ประกอบ 

x x  x x x   

ENGRA014 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใน 
               กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 

x x  x x x   

ENGRA017  ระบบควบคุมการท างานในระบบอัตโนมัติผ่าน 
                โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

x    x x   

3) กลุ่มความรู้ด้านระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

ENGRA018 การประมวลผลภาพและวิเคราะห์ภาพส าหรับหุ่นยนต์ 
               เคลื่อนที ่

x   x x x   

ENGRA020 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการผลิต x   x x x   
ENGRA015 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 1 x   x x x   

ENGRA016 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2 x   x x x   

ENGRA022 การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครื่อข่าย 
               อินเตอร์เน็ต 

x   x x x   

4) กลุ่มความรู้ด้านบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
ENGRA006 วิศวกรรมความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพใน  
               งานอุตสาหกรรม 

x X x x x x x x 

ENGRA021 ระบบการจัดการกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
               สมัยใหม่   

x x x x x x x x 
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ภาคผนวก ฌ  

รายละเอียด มคอ.1 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

----------------------------------------- 
5.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2565) 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ น าอิน 

      รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
๑. ความเป็นมา 
 ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาว ิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หล ักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ซึ ่งเป ็นการพัฒนาหลักสูตรให ้ทันต ่อ                 
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและกะทันหันของสังคมโลกหลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามระบบสากล 
และจะเป็นอีกแนวทางหนึ ่งในการตอบแทนด้านการศึกษากลับคืนสู ่ส ังคมไทยยกระดับและพัฒนา
ความสามารถในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าให้สูงขึ้นต่อไป  
 
2. สาระส าคัญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท าร่าง มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๘ และได้รับการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
Microsoft เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอร่าง มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) และสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2565) 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 
  
 การด าเนินการ 

1. กรอบแนวคิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่        
พ.ศ....) ได้รับความเห็นชอบจากคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ครั้งที่ 46(7/2564) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 

2. รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....) ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 167 (ก.ย.64) ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft 
Teams เมื่อวันที่ ๒ กันยายน 2564 

3. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ....) ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 
 
 

352



 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 

 
๔. มติท่ีประชุม 
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(มคอ.2) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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(มคอ.2) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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คำนำ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฉบับนี้เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทีเ่ปิดสอนในระดับปริญญาเอกทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
วิจัย สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
โดยการศึกษาและวิจัยควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและการใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการพัฒนานักวิจัยระดับ
ดุษฎีบัณฑิต เพื ่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาระดับสูง เกิดประโยชน์ทางสังคมหรือสาธารณะชนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน ซึ ่งที ่มีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที ่กำหนด  
 การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักสูตร  ความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรคน์วัตกรรม นำไปสู่การยกระดับภาคประกอบการ 
ชุมชน สังคมและประเทศ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการออกแบบรายวิชาให้
สอดคล้องตามทิศทางหรือยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ให้เป็นดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพ และคาดว่าผลที่ได้รับจะส่งผลช่วยให้การจัดการศึกษาได้พัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอนและ
คำอธิบายรายวิชา ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ฉบับนี้จะสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตบุคลากรทางด้าน
วิศวกรรมระดับสูงออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สารบัญ 

หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 111 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 140 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 144 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 145 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 161 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก  เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอหลักสูตร 163 
ภาคผนวก ข  รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา                                                                  165 
ภาคผนวก ค  เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                               173 
 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

ภาคผนวก ง  รายนามคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 174 
ภาคผนวก จ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษา                         177 
 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  
ภาคผนวก ฉ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร                   178 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565) 
ภาคผนวก ช  ประวัติ และผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร         179 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก 2565xxxxxxxxxx 
 1.2  ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 1.3  ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 2.2  ชื่อย่อภาษาไทย วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Engineering (Electrical Engineering) 
 2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ D.Eng. (Electrical Engineering) 
 

3.   วิชาเอก  
   - 
  

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1 แผน 1 
  แผน 1.1   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จำนวน 48 หน่วยกิต 
  แผน 1.2   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จำนวน 72 หน่วยกิต 
 4.2  แผน 2   
  แผน 2.1   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จำนวน 48 หน่วยกิต 
  แผน 2.2   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จำนวน 72 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  ปริญญาเอก 3 ปี  แผน 1.1 และ แผน 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท  
  ปริญญาเอก 4 ปี  แผน 1.2 และ แผน 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี 
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 5.2  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    
 ไม่มี 

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
  6.2  เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
 6.3 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เมื่อการประชุม ครั้งที่ ............. วันที่ ....... เดือน .......... พ.ศ. ............  
 6.4 ได้รับอนุมัตจิากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
  เมื่อการประชุม ครั้งที่ ............. วันที่ ....... เดือน .......... พ.ศ. ............      
  6.5 ได้รับอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
   เมื่อการประชุม ครั้งที่ ............. วันที่ ....... เดือน .......... พ.ศ. ............ 
   

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567   
 

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  
8.2  นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกรในสถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคประกอบการ 

ในระดับท้องถิ่น ประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
8.3  นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ  
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ 
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9.   ชื่อ นามสกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ลำดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ีสำเร็จ 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 

1 นายอนนท์ นำอิน 
557030009xxxx 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
2545 
2539 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

2 นายกฤษดา ยิ่งขยัน 
350070028xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2555 
2539 
2536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 นายอุเทน คำน่าน 
363980012xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2545 
2539 

รองศาสตราจารย์ 

4 นายนพพร พัชรประกิติ 
350990056xxxx 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2545 
2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
  
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทย
ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นและส่งผลให้การมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
มีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการแข่งขันภายในประเทศ ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมไปถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่คุกคามประชาชนอย่างกว้างขวางและรุนแรง ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต
และความอยู่รอดของประชาชน เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงานและการจ้างงาน ระบบ
สาธารณสุข ความมั ่นคงด้านอาหาร พลังงาน ระบบเศรษฐกิจใหม่ สงครามการค้า การผลิต -บริโภค
ภายในประเทศเพ่ือลดการพึ่งพาต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ระบบออนไลน์ 5G เป็นต้น
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม บริการ การเกษตร และธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อม รวมถึงมหาวิทยาลัยจะต้องมีความพร้อม ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม 
ผลการดำเนินงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
  

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างพลิกผันและรวดเร็วจากภายนอกประเทศ ยังส่งผลกระทบ 
ต่อสถานการณ์ภายในประเทศทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะหลังวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 ไดเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วและรุนแรง เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ การเคลื่อนย้าย
แรงงานและการจ้างงาน ระบบสาธารณสุข ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน ระบบเศรษฐกิจใหม่ สงคราม
การค้า การผลิต-บริโภคภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ระบบออนไลน์ 5G เป็นต้น คนทั้งโลกและคนไทยทั้งชาติจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
ในครั้งนี้ อาจก่อให้เกิดเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสในการพัฒนาประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพและความ
พร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การกำหนดทิศทางการพัฒนาตามสถานการณ์ของโลกและของ
ประเทศ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื ่อให้ประเทศไทย 
มีความสามารถในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ภาคส่วนต่างๆ สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ 
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สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
มหาว ิทยาล ัย จะต ้องม ีความพร ้อมและปร ับต ัวให ้ท ันต ่อความเปลี ่ยนแปลงในย ุคการส ื ่อสาร 
ไร้พรมแดนและยุคแห่งการแข่งขันคุณภาพทางด้านการศึกษา ซึ่งปัจจุบันพบว่าภาคประกอบการ ชุมชน 
สังคม และประเทศ โดยเฉพาะสังคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนายังคง 
มีปัญหาด้านขาดการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเข้าไปช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เดิม
หรือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของภาคส่วนต่างๆ และกลุ่มเป้าหมาย  
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจะต้องตอบสนองต่อภาวะ
เศรษฐกิจในวาระแห่งการปฏิรูปมหาวิทยาลัยได้ ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
การวิจัยและพัฒนาในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการมุ่งสร้างนักวิชาการและ
นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม 
สำหรับเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เงื่อนไข และบริบทของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้จริง โดยการปรับเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตตามแบบมามุ่งเน้นเรื่องการออกแบบ วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยคณาจารย์ในหลักสูตรจะจัดเตรียมยุทธศาสตร์การวิจัยและ
หาแหล่งทุนวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคประกอบการ มาให้ทุนวิจัยและทุนการศึกษาเต็มจำนวนกับนักศึกษาใน
หลักสูตร เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการโดยตรง นอกจากนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
มีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถตอบโจทย์ของประเทศทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(BCG Economy) โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เช่น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  เพื่อนำมาพัฒนาและ
ออกแบบหลักสูตรในครั้งนี้ให้มีความทันสมัย สร้างองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ทางด้านระบบพลังงาน
สะอาด พลาสมาและนาโนบับเบิล การแปลงผันพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว สนามไฟฟ้าประยุกต์ในงาน
วิศวกรรม การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงาน
อุตสาหกรรมและการเกษตร การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ระบบสื่อสารไร้สายเพื ่อสรรพสิ ่ง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า การประมวลผลภาพด้วยค่าที่เหมาะสมที่สุด วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมสู่
ชุมชน การวิจัยสนับสนุนงานสิ่งแวดล้อมและการเกษตร และการวิจัยด้านอื่นๆ ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่และภายในประเทศ ยกระดับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน ท้องถิ่น สังคม ประเทศ และ
ประชาคมโลก และเป็นแนวทางหนึ่งในการตอบแทนด้านการศึกษากลับคืนสู่สังคมไทยได้ในเวลาที่ต้องการ 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐที่ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ลำปาง และพิษณุโลก ที่มีการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ที่มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Professional Oriented) และใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนรู้ (Technology - 
Based Learning) มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและพึ่งพาตนเองได้ พัฒนางานวิจัย 
เพ่ือบริการชุมชนบนฐานสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย ด้วยสถานการณ์
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจะต้องมีความพร้อม ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
อย่างกระทันหัน และกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามผลการดำเนินงานและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงเข้ากับระบบเศรษฐกิจและภาคประกอบการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติระดับสูงชั้นแนวหน้า 
ทีส่ามารถเป็นผู้ประกอบการและยกระดับให้เป็นองค์กรสตาร์ทอัพต่อไป   
 
13.  ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1 มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมถึงหลักสูตร อส.บ. ค.อ.บ. 
ทล.บ. หรือ วท.บ. ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องในด้านเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกได้  
 13.2 มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรในระดับปริญญาโท หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งด้านเนื้อหา
วิชาการและการศึกษาในกลุ่มวิจัย 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนานักวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิดและความสามารถ

ระดับสูงด้านการประยุกต์เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ภาคประกอบการ และประเทศ 
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล 

 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ

ให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น จำเป็นต้องมกีารผลิตบุคลากรทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าระดับผู้นำชั้นสูงที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัย
และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพที่มีคุณลักษณะตามปรัชญาการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Hands-on, Professional Oriented และ Technology-Based Learning) 
มีความสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ยังถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศและนำไปสู่การสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้  

 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เป็น  

ผู้มีความรู้ความสามารถระดับสูงด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์กับศาสตร์อื่นและบริบทของสังคมได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ภาคประกอบการ และประเทศ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล 

1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะทางความคิดและทักษะการค้นคว้าวิจัยเชิงลึก  
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน 
ภาคประกอบการ และประเทศ ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการสังเคราะห์สิ ่งใหม่และ
นวัตกรรม ทักษะการแก้ปัญหาที่มีขอบเขตกว้างหรือปัญหาในชีวิตจริง ทักษะการประเมินคุณค่าของ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างนวัตกรรม ทักษะการนำเสนอและรายงาน ทักษะผู้ประกอบการ  
โดยใช้ความสามารถระดับสูงด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

1.3.3 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
ระดับสูงที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
และเป็นคนดีในสังคม  
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      2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มี
คุณภาพและมีมาตรฐานไม่ต่ำ
กว่าทีเ่กณฑ์มาตรฐานกำหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐาน โดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

- หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี และความ
ต้องการของสถานประกอบการ   

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

- ติดตามความต้องการของ
สถานประกอบการ  

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการทำงานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการนำ
ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสู่
การปฏิบัติจริง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความรู้ 
และความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา และสนับสนุนให้
อาจารย์ไปหาประสบการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทำงานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- อาจารย์ต้องได้รับการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ 

- อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการหรือการฝึกอบรม
ทุกๆ ปี 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

 

4. สนับสนุนและกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ให้
ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และ
สามารถเผยแพร่ผลงานใน 
ระดับชาติและนานาชาติได้ 

- จัดการเรียนการสอน โดยการ
สอนเป็นทีม เพ่ือให้นักศึกษาได้
สัมผัสผู้สอนและได้รับองค์
ความรู้ที่หลากหลาย 

- จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ     
ที่พร้อมสามารถให้นักศึกษา

- จำนวนวิชาในแต่ละภาคการ 
ศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยการ
สอนเป็นทีม 

- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์และการสนับ 
สนุนการเรียนรู้โดยนักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ทำงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยเฉลี่ยต้องมากกว่า 4.00 
- มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ทุกปี  

อย่างน้อย 5 เรื่อง 
5. พัฒนางานวิจัยของอาจารย์ - สนับสนุนการทำงานวิจัย เพื่อ

พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และ
สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัย
และทรัพยากรในการ
ดำเนินงานวิจัยในลักษณะกลุ่ม
วิจัย/หน่วยวิจัย เพ่ือสร้างทีม
วิจัยและความเป็นเลิศทางการ
วิจัยเฉพาะเรื่อง/ด้าน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวง 
หาทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภาย 
ในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

-  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ 

- จำนวนโครงการวิจัย ไม่น้อย
กว่า 1 เรื่องต่อคน-ปี 

- จำนวนบทความวิจัยไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่
น้อยกว่า 1 เรื่องต่อคน-ปี 

 

6. การสร้างความร่วมมือกับ 
ภาคประกอบการ หรือ
ภาคอุตสาหกรรม 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
แนวคิดการสร้างความร่วมมือ
กับภาคประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัด 
การเรียนการสอน วิจัย และ
การบริการวิชาการ โดยผ่าน
กลไก เช่น Talent Mobility, 
ITAP, WiL และงานวิจัย
อุตสาหกรรม เป็นต้น หรือ 
อ่ืนๆ 

- มีจำนวนโครงการความร่วมมือ
กับภาคประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ 
Talent Mobility, ITAP, WiL 
และงานวิจัยอุตสาหกรรม เป็น
ต้น มากขึ้น 

- มีจำนวนการศึกษาโครงงาน
นวัตกรรมในสถานประกอบการ 

สหกิจศึกษา การศึกษาปัญหา
วิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ที่ศึกษา
ปัญหาในภาคประกอบการ
หรือภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
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หมวดที่ 3   
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ  
  ใช้ระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ 
ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกต ิ

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     “ไม่มี” 
 
2.  การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน  
  2.1.1  ภาคการศึกษาท่ี 1   ตามวัน-เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ   
    ตั้งแตเ่ดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
  2.1.2  ภาคการศึกษาท่ี 2   ตามวัน-เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ    
    ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
  2.1.3  ภาคฤดูร้อน   ตามวัน-เวลาราชการปกติ และนอกวัน – เวลาราชการ    
    ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 แผน 1   
  2.2.1.1 แผน 1.1  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 
  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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   2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการหรือวารสาร 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   3. มีคุณสมบัติอ ื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักส ูตร  
และให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  2.2.1.1 แผน 1.2  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี 
  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ทั้งนี้ นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาปรับพื ้นฐานตามกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิจัย 
ที่สนใจตามคำแนะนำของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
   2. มีคะแนนเฉลี ่ยสะสมระดับปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีผลงาน 
ทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการหรือ
วารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน หรือเป็นผู ้ที ่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือ
เทคโนโลยีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั ้งนี ้ ต้องเป็นผลงานหรือประสบการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
  3. มีคุณสมบัติอ ื ่นๆ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผ ู ้รั บผิดชอบหลักส ูตร  
และให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  2.2.2 แผน 2 
  2.2.2.1 แผน 2.1  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 
  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 
   2. มีคะแนนเฉลี ่ยสะสมระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีผลงาน 
ทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที ่ได้ร ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการสืบเนื ่องการประชุมวิชาการ  
หรือวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่าง
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หน่วยงาน หรือเป็นผู ้ท ี ่ม ีประสบการณ์ทำงานที ่เ ก ี ่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์หรือว ิทยาศาสตร์  
หรือเทคโนโลยีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานหรือประสบการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้
เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

  2.2.2.2 แผน 2.2  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี 
  1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 
  2. รับผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหล ักส ูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต ในสาขาที ่เกี ่ยวข้อง หรือ 
วิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
ที ่ทำงานหรือปฏิบัต ิงานในองค์กรธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวข้องในงานวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ  
มีประสบการณ์การเรียนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้าจากงานอาชีพ การฝึกอบรม การสอบที่มีหนังสือรับรอง
ผลจากหน่วยงานหรือองค์กร หรืออื่นๆ ในหัวข้อวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   ทั้งนี้ นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานตามกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิจัยที่
สนใจตามคำแนะนำของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
   3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีผลงานทาง
วิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการหรือวารสารใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้
เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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 2.2.3 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อาจยื่นผลการทดสอบมาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษในวันสมัครเป็นนักศึกษาหรือไม่ก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2.2.3.1 ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามข้อ 2.2.3.2 ให้

นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาทำการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test (OOPT) 
ตามมาตรฐาน CEFR โดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอ่ืน โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

กรณีที ่ได้คะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ OOPT ต่ำกว่า 81 คะแนน หรือ
เทียบเท่า ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านใน 3 รายวิชา คือ GEMWL101 ทักษะภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตศึกษา  GEMWL102 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
เพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  GEMWL103 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 
เพื่อการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ และนอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องมีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ตามข้อ (2.2.3.2) แนบในการยื่นขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

2.2.3.2  นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษา
รายวิชา หรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ สามารถยื่นคะแนนผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
ตามเกณฑ์นี้ หรือเทียบเท่า ในวันขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือ ในวันที ่ยื ่นขออนุมัติสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ โดยมีผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทดสอบ ตามเกณฑ์
ต่อไปนี้  

Oxford Online Placement Test (OOPT) ไม่ต่ำกว่า   81คะแนน  หรือ 
TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน  หรือ 
TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า   63 คะแนน  หรือ 
IELTS  ไม่ต่ำกว่า  5.5 คะแนน  หรือ 
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า   60 คะแนน  หรือ 
TU-GET  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  หรือ 
CMU-eTEGs ไม่ต่ำกว่า   65 คะแนน  หรือ  
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 

ในกรณีที่นักศึกษาผู ้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่มีผลการทดสอบ
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์นี้ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
และสอบผ่านรายวิชา GEMWL103 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อการเขียน 
ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ ก่อนวันยื่นขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีการรับนักศึกษา จึงไม่สามารถระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าได้  
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 2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

  เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีการรับนักศึกษา จึงไม่สามารถระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าได้ 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

  2.5.1  แผน 1.1 และ แผน 2.1  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 

จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

จำนวนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

  2.5.2 แผน 1.2 และ แผน 2.2  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี 

จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 

ชั้นปีที่ 4 - - - 5 5 

รวม 5 10 15 20 20 

จำนวนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา - - - 5 5 
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 2.6  งบประมาณตามแผน  
ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท/คน-ปี)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  60,000 60,630 61,279 61,947 62,636 

รวมรายรับ 200,000 200,630 201,279 201,947 202,636 

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท อัตราตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท อัตราตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท/คน-ปี)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

เงินเดือน 21,000 21,630 22,279 22,947 23,636 

ค่าวัสดุ 5,725 5,725 5,725 5,725 5,725 

ค่าใช้สอย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าตอบแทน 14,725 14,725 14,725 14,725 14,725 

ค่าจ้างชั่วคราว 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 

เงินอุดหนุน 4,225 4,225 4,225 4,225 4,225 

สาธารณูปโภค 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 

รายจ่ายอื่นๆ 650 650 650 650 650 

รวม 60,000 60,630 61,279 61,947 62,636 
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2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพ่ิมเติม       
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    
3.1.1.1 แผน 1 

1) แผน 1.1   จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
2) แผน 1.2   จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 

3.1.1.2 แผน 2 
1) แผน 2.1   จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
2) แผน 2.2   จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

แผน 1 แผน 2 

แผน 1.1 แผน 1.2 แผน 2.1 แผน 2.2 

หมวดวิชาบังคับ - - 6 12 

หมวดวิชาเลือก - - 6 12 

วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48 

รวม 48 72 48 72 
 

หมายเหตุ นักศึกษาทุกแผนการศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นต่อการทำวิทยานิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิต
สะสม และประเมินผลเป็น S หรือ U 
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3.1.3  รายวิชา 
 1) หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)   

นักศึกษาทุกแผนการศึกษา ต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้  โดยไม่นับหน่วยกิต  
DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1 1(0-3-1) 
  Doctoral Seminar 1 
DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2 1(0-3-1) 
  Doctoral Seminar 2 
DENEE503 สัมมนาปริญญาเอก 3 1(0-3-1) 
  Doctoral Seminar 3 
 

แผน 1.2   ให้ศึกษารายวิชา ต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้  โดยไม่นับหน่วยกิต   
DENEE506  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Research Methodology in Electrical Engineering  
 

แผน 2.1   ให้ศึกษารายวิชา  จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
DENEE504 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Optimization Techniques for Engineering  
DENEE505 การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  สำหรับอุตสาหกิจ 
  Design Thinking and Problem-solving in Electrical Engineering  
  for Enterprise 
 

แผน 2.2   ให้ศึกษารายวิชา  จำนวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้   
DENEE504 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Optimization Techniques for Engineering  
DENEE506  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Research Methodology in Electrical Engineering  
DENEE507 วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Methods of Engineering Mathematics 

 และให้เลือกศึกษา อีก 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  
DENEE505 การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  สำหรับอุตสาหกิจ 
  Design Thinking and Problem-solving in Electrical Engineering  
  for Enterprise 
DENEE508 โครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-3-5) 
  Technology and Innovation Project 
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2) หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)   
แผน 2.1   ให้เลือกศึกษารายวิชา  จำนวน 6 หน่วยกิต  
แผน 2.2   ให้เลือกศึกษารายวิชา  จำนวน 12 หน่วยกิต  
จากกลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่อไปนี้   

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูง (Electrical Power and High 
Voltage Engineering)  
DENEE601 เทคโนโลยีอุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
 Electric Power Distribution Equipment Technology 
DENEE602 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Methods in Power System 
DENEE603 การหาค่าเหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Advanced Optimization in Electrical Engineering 
DENEE604 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบคอนเวกซ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Convex Optimization in Electrical Engineering 
DENEE605 เสถียรภาพและพลวัตขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
 Advanced Power System Dynamics and Stability 
DENEE606 เทคโนโลยีการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
 Power System Protection Technology 
DENEE607 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Power System Reliability 
DENEE608 คุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Power Quality in Power Systems 
DENEE609 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 High Voltage Engineering Technology 
DENEE610 การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าขั้นสูงในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Electric Field Analysis in High Voltage Engineering 
DENEE611 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Electrical Power Systems  
 and High Voltage Engineering 
DENEE612 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 3(2-3-5) 
 Special Problems in Advanced Electrical Power Systems  
 and High Voltage Engineering 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาด (Clean Energy System Engineering)  
DENEE621 เทคโนโลยีแหล่งพลังงานทดแทนขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Renewable Energy Resource Technology 
DENEE622 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Advanced Photovoltaic System and Its Applications 
DENEE623 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Energy Technology 
DENEE624 ระบบไมโครกริดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Microgrid System 
DENEE625 ระบบสมาร์ทกริดสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modernization Smart Grid System 
DENEE626 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Clean Energy System Engineering  
DENEE627 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาดขั้นสูง 3(2-3-5) 
 Special Problems in Advanced Clean Energy System Engineering 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม (Power Electronics 
Engineering and Control Systems)  
DENEE641 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
 Advanced Power Electronics Application in Power Systems 
DENEE642 เทคโนโลยีการแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Switching Power Conversion Technology 
DENEE643 การจําลองวงจรแปลงผันกําลังขั้นสูงและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Advanced Power Converter Modeling and Control 
DENEE644 การควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Control of Electric Drives 
DENEE645 การประยุกต์เทคนิคการควบคุมให้เหมาะสมที่สุด 3(3-0-6) 
 Applied Optimal Control Technique 
DENEE646 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงและ 3(3-0-6) 
 การควบคุม 
 Selected Topics in Advanced Power Electronics Engineering  
 and Control Systems 
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DENEE647 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงและ 3(2-3-5) 
 การควบคุม 
 Special Problems in Advanced Power Electronics Engineering  
 and Control Systems 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ (Electric Drive 
Engineering for Vehicles)  
DENEE661 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Electric Vehicle Technology  
DENEE662 ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Electric Vehicle Control System 
DENEE663 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6)
 Advanced Electric Vehicle Battery Charging System 
DENEE664 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Wireless Electric Vehicle Charging System  
DENEE665 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Railway Traction Systems  
DENEE666 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Railway Electrification  
DENEE667 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
 สำหรับยานพาหนะ 
 Selected Topics in Advanced Electric Drive Engineering for  
 Vehicles 
DENEE668 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง 3(2-3-5) 
 สำหรับยานพาหนะ 
 Special Problems in Advanced Electric Drive Engineering for  
 Vehicles  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว (Electronics Engineering 
and Embedded Systems)  
DENEE681 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Digital System Design 
DENEE682 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงและการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Advanced Microcontroller and Applications  
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DENEE683 ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Embeded Systems 
DENEE684 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Biomedical Electronics  
DENEE685 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกขั้นสูงสําหรับชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Advanced Analog Integrated Circuit Design for 
 Biomedical Applications 
DENEE686 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 3(3-0-6) 
 ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 

Selected Topics in Advanced Electronics Engineering and 
Embedded Systems  

DENEE687 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 3(2-3-5) 
 ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
 Special Problems in Advanced Electronics Engineering and   
 Embedded Systems 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย (Communications Engineering 
and Networks)  
DENEE701 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่นขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Electromagnetic Field and Wave Propagation 
DENEE702 วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Microwave Engineering  
DENEE703 ระบบสื่อสารด้วยแสงขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Optical Communications  
DENEE704 การออกแบบสายอากาศสมัยใหม่ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Modern Antenna Design 
DENEE705 การสื่อสารเคลื่อนที่ข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Mobile Communications 
DENEE706 เทคโนโลยีระบบเครือข่าย 3(3-0-6) 
 Networking System Technology 
DENEE707 เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 
 Satellite Communications Technology 
DENEE708 หัวข้อเลือกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย 3(3-0-6) 

Selected Topics in Communications Engineering Technology 
and Networks  
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DENEE709 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย 3(2-3-5) 
Special Problems in Communications Engineering 
Technology and Networks  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)  
DENEE721 วิศวกรรมดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
 Digital Engineering and Internet of Everything  
DENEE722 การประมวลสัญญาณไม่ต่อเนื่องขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Discrete Signal Processing  
DENEE723 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Digital Signal Processing 
DENEE724 การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Data and Computer Communications  
DENEE725 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและเครือข่าย 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Computer and  
 Netwok Engineering  
DENEE726 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและเครือข่าย 3(2-3-5) 
 Special Problems in Advanced Computer and  
 Netwok Engineering  
DENEE727 สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Cloud Computing Architecture  
DENEE728 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Software Engineering 
DENEE729 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Software Architecture 
DENEE730 การประมวลผลสมรรถนะสูงและแบบกลุ่มเมฆขั้นสูง 3(3-0-6) 
 High Performance Computing and Cloud Computing 
DENEE731 เทคโนโลยีบล็อคเชน 3(3-0-6) 
 Blockchain Technology 
DENEE732 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Sotfware Engineering  
 and Applications 
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DENEE733 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและการประยุกต์ 3(2-3-5) 
 Special Problems in Advanced Sotfware Engineering  
 and Applications 
DENEE734 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Artificial Intelligence and Machine Learning 
DENEE735 การประมวลผลภาพและการรับรู้ภาพดิจิทัลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Digital Image Processing and Computer Vision 
DENEE736 ทฤษฎีฟัซซีเซตเพ่ือความฉลาดเชิงคำนวณ 3(3-0-6) 
 Fuzzy Set Theory for Computational Intelligence 
DENEE737 เทคโนโลยีการรู้จำรูปแบบ 3(3-0-6) 
 Pattern Recognition Technology 
DENEE738 เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6) 
 Big Data and Cloud Computing Technology 
DENEE739 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Data Analytics  
DENEE740 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูงด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) 
 Advanced Big Data Management with Machine Learning 
DENEE741 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Machine Learning Engineering 
DENEE742 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 3(2-3-5) 
 Special Problems in Advanced Machine Learning Engineering 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (Robotics Engineering 
and Automation Control Systems)  
DENEE761 การวัดขั้นสูงในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Advanced Instrumentation for Automatic Control System 
DENEE762 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(3-0-6) 
 Robotics Engineering  
DENEE763 การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ขั้นสูงในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Advanced Robotic Applications for Automation Process 
DENEE764 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และ 3(3-0-6) 
 ระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง 
 Selected Topics in Advanced Robotics Engineering and   
 Automation Control Systems 
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DENEE765 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และ 3(2-3-5) 
 ระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง 
 Special Problems in Advanced Robotics Engineering and   
 Automation Control Systems 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Agri-Intelligence Engineering)  
DENEE781 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 
 Electric and Electronics Technology for Agriculture 
DENEE782 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
 Applications of Microcontroller for Agriculture 
DENEE783 เทคโนโลยีไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูปทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Electrical Technology in Agricultural Processing  
DENEE784 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Agri-Intelligence Engineering 
DENEE785 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง 3(2-3-5) 
 Special Problems in Advanced Agri-Intelligence Engineering 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (Electrical Engineering Education)  
DENEE801 การวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านวิศกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 และคอมพิวเตอร์ 

Research and Development Education in Electrical 
and Computer Engineering  

DENEE802 การออกแบบระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Technology Instructional System Design 
DENEE803 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านวิศกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 และคอมพิวเตอร์ 

Innovation and Technology Education in Electrical    
and Computer Engineering 

DENEE804 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6) 
Selected Topics in Electrical and Computer Engineering 
Education  

DENEE805 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-3-5) 
Special Problems in Electrical and Computer Engineering 
Education 
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กลุ่มวิชาบูรณาการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์กับการทำงาน  
(Work-integrated Learning in Electrical and Computer Engineering) 
DENEE821 การบริหารโครงการวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกิจ 3(3-0-6) 
 Engineering Project and Enterprise Management 
DENEE822 โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถานประกอบการ 1 3(2-3-5) 
 Innovation Project in Enterprise 1 
DENEE823 โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถานประกอบการ 2 3(2-3-5) 
 Innovation Project in Enterprise 2 
DENEE824 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 1 3(0-20-0) 
 Work – integrated Learning in a Doctoral Course 1 
DENEE825 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 2 3(0-20-0) 
 Work – integrated Learning in a Doctoral Course 2 
DENEE826 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 3 6(0-40-0) 
 Work – integrated Learning in a Doctoral Course 3 
DENEE827 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 4 6(0-40-0) 
 Work – integrated Learning in a Doctoral Course 4 
DENEE828 มอดูลการเรียนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  3(0-9-0) 
 Independent Learning Module in Electrical and 
 Computer Engineering 

3) วิทยานิพนธ์ (Thesis)   
แผน 1.1  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท  จำนวน 48 หน่วยกิต   
DENEE901 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                        48(0-144-0) 
 Doctoral Thesis 

แผน 1.2  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี  จำนวน 72 หน่วยกิต   
DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                        72(0-216-0) 
 Doctoral Thesis 

แผน 2.1  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท  จำนวน 36 หน่วยกิต   
DENEE903 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                       36(0-108-0) 
 Doctoral Thesis 

แผน 2.2  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี  จำนวน 48 หน่วยกิต   
DENEE904 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                       48(0-144-0) 
 Doctoral Thesis 
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 3.1.4  ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
           3.1.4.1   ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 
 CCC  หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G  หมายถึง  หมวดวิชา แทนด้วยตัวเลข 1 - 9   

 XX  หมายถึง  ลำดับที่ของวิชาในหมวดวิชา แทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) GEMWLXXX :  วิชาภาษาอังกฤษ 
2)  DEN : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) 
   EE  :  วิศวกรรมไฟฟ้า 
   ME :  วิศวกรรมเครื่องกล 
3)  MEN : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 
   EE  :  วิศวกรรมไฟฟ้า 
   ME :  วิศวกรรมเครื่องกล 
4)  G : หมวดวิชา 

  5   : วิชาบังคับ 
  6-8 :  วิชาเลือก 
  9 : วิทยานิพนธ์  
 

3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   C (T - P - E) 
C หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง  จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง  จำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง  จำนวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา   

แผน 1.1  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 1  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

- สอบวัดคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

-  

หน่วยกิตรวม -  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 2  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEE901 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 
(สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์) 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE503 สัมมนาปริญญาเอก 3  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 3  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEE901 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE901 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE901 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE901 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

12(0-36-0)  

หน่วยกิตรวม 12  
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แผน 1.2  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 1  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

- สอบวัดคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

-  

หน่วยกิตรวม -  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 2  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 
(สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์) 

10(0-30-0)  

หน่วยกิตรวม 10  
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE503 สัมมนาปริญญาเอก 3  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 3  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

10(0-30-0)  

หน่วยกิตรวม 10  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

10(0-30-0)  

หน่วยกิตรวม 10  

 
ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

10(0-30-0)  

หน่วยกิตรวม 10  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

10(0-30-0)  

หน่วยกิตรวม 10  

 
 

388



32  

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

10(0-30-0)  

หน่วยกิตรวม 10  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

12(0-36-0)  

หน่วยกิตรวม 12  
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แผน 2.1  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 1  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEE504 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สดุสำหรบัวิศวกรรมศาสตร ์
Optimization Techniques for Engineering 

3(3-0-6)  

DENEExxx วิชาเลือก (1) 
Elective Course (1) 

3(x-x-x)  

หน่วยกิตรวม 6  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 2  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEE505 การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกิจ 
Design Thinking and Problem-solving in 
Electrical Engineering for Enterprise  

3(3-0-6)  

DENEExxx วิชาเลือก (2) 
Elective Course (2) 

3(x-x-x)  

- สอบวัดคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

-  

หน่วยกิตรวม 6  
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE503 สัมมนาปริญญาเอก 3  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 3  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEE903 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 
(สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์) 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE903 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE903 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE903 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  
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แผน 2.2  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 1  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEE506 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
Research Methodology in Electrical Engineering 

3(3-0-6)  

DENEE507 วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม  
Methods of Engineering Mathematics 

3(3-0-6)  

DENEExxx วิชาเลือก (1) 
Elective Course (1) 

3(x-x-x)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 2  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEE504 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สดุสำหรบัวิศวกรรมศาสตร ์
Optimization Techniques for Engineering 

3(3-0-6)  

DENEE505 
 
 
 

หรือ 
DENEE508 

 

การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกิจ 
Design Thinking and Problem-solving in 
Electrical Engineering for Enterprise 

หรือ 
โครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Technology and Innovation Project 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

3(2-3-5) 

 

DENEExxx วิชาเลือก (2) 
Elective Course (2) 

3(x-x-x)  

หน่วยกิตรวม 9  

392



36  

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE503 สัมมนาปริญญาเอก 3  (ไม่นับหน่วยกิต) 
Doctoral Seminar 3  (Non-credit) 

1(0-3-1)  

DENEExxx วิชาเลือก (3) 
Elective Course (3) 

3(x-x-x)  

DENEExxx วิชาเลือก (4) 
Elective Course (4) 

3(x-x-x)  

- สอบวัดคุณสมบัติ 
Qualifying Examination 

-  

หน่วยกิตรวม 6  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE904 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 
(สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์) 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE904 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE904 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE904 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

9(0-27-0)  

หน่วยกิตรวม 9  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

DENEE904 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
Doctoral Thesis 

12(0-36-0)  

หน่วยกิตรวม 12  
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3.1.6 คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
1)  หมวดวิชาบังคับ 
DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1   1(0-3-1) 
 Doctoral Seminar 1 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การทำวรรณกรรมปริทัศน์ อ่าน วิเคราะห์ อภิปราย สรุปและวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
นำเสนอปากเปล่า การเข้าร่วมสัมมนา จริยธรรมในการนำเสนองานทางวิชาการ เพื่อเป็น
แนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 

หรือ U (Unsatisfactory)  ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Literature survey, reading, analysis, discussion, summary and review, seminar 
participation, ethics in academic presentation conducting to doctoral thesis 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
 

DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2   1(0-3-1) 
 Doctoral Seminar 2 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1 

ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหรืองานเขียนทางวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์หรือกรณีศึกษาจากสถานประกอบการที ่นักศึกษาสนใจโดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นำเสนอปากเปล่า การเข้าร่วมสัมมนา 
จริยธรรมในการนำเสนองานทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก 
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 

หรือ U (Unsatisfactory)  ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study, search, and collect research data or academic articles in electrical 
and computer engineering or case studies in enterprise depending on 
student’s interests by the consent of his/her academic advisor, oral 
presentation, seminar participation, ethics in academic presentation 
conducting to doctoral thesis 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
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DENEE503 สัมมนาปริญญาเอก 3   1(0-3-1) 
 Doctoral Seminar 3 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2 

ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหรืองานเขียนทางวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์หรือกรณีศึกษาจากสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจโดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับงานวิจัย สํารวจ วางแผน และเตรียมความพร้อมในการทําวิจัย นำเสนอปากเปล่า 
การเข้าร่วมสัมมนา จริยธรรมในการนำเสนองานทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการทํา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 

หรือ U (Unsatisfactory)  ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study, search, and collect research data or academic articles in electrical 
and computer engineering or case studies in enterprise depending on 
student’s interests by the consent of his/her academic advisor, data analysis 
and knowledge synthesis in concerning research, survey, planning and 
preparation in researching, oral presentation, seminar participation, ethics in 
academic presentation conducting to doctoral thesis 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
 
DENEE504 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Optimization Techniques for Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการค้นหาแบบทั่วไป ทฤษฎีการหาค่าเหมาะสมที่สุด วิธีการหา 
ค่าเหมาะสมที่สุดแบบฮิวรีสติกและเมตาฮิวริสติกแบบต่างๆ การลู่เข้าทั้งแบบเฉพาะส่วน
และแบบรวม และการประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรม 
ด้วยซอฟต์แวร์ 
 Study of typical search techniques, optimization theory, heuristic methods, 
meta heuristic methods, local and global convergence, and optimization 
techniques in engineering applications using softwares 
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DENEE505 การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกิจ   3(3-0-6) 
 Design Thinking and Problem – solving in Electrical Engineering  
 for Enterprise  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

กษาระดับสูงเกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับ 
อุตสาหกิจ การคิดเชิงออกแบบ การพัฒนาทักษะความคิด การคิดสร้างสรรค์ การคิด  
เชิงเศรษฐศาสตร์ การคิดวิจารณญาณ การคิดเชิงอนาคต การตัดสินใจ การประเมินค่า กลวิธี
การคิดที ่ซ ับซ้อน การแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา เครื ่องมือการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ทักษะการสรุป ทักษะการสรุปรวม ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะอารมณ์ทางสังคม และทักษะผู้ประกอบการ การประยุกต์ในการวิจัยและนวัตกรรม
สำหรับอุตสาหกิจ  
Advanced study of design thinking and problem – solbing in electrical 
engineering for enterprise, design thinking, thinking skills development,  
creative thinking, economic thinking, critical thinking, scenario thinking, 
decision making, evaluation, complex thinking strategies, problem-solving, 
problem-solving process, problem – solving tools for electrical and 
computer engineering, conclusion skill, generalization skill, communication 
skills, social emotional skills, and entrepreneur skills, applications in research 
and innovation for enterprise 
 

DENEE506 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Electrical Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกับหลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ การเลือก
หัวข้อวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งสมมุติฐานการแก้ปัญหาในงานวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ การทดสอบผลการวิเคราะห์และ
การสรุปผลการทดลอง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย จริยธรรม
ในการทำงานวิจัย และเขียนบทความทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
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 Study of principles and methodologies in electrical and computer 
engineering research, research topic selection, problem analysis and creating 
hypotheses, data collection, data analysis using statistical methods, 
experiment result validation and drawing conclusion, research proposal and 
report writing, ethics in conducting research, and writing an electrical and 
computer engineering article 
 

DENEE507 วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Methods of Engineering Mathematics 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกับพีชคณิตเชิงเส้น เมตริก ปัญหาไอเกนเมตริก การควบรวมเชิงเส้นของไอเกน
เวกเตอร์ ฟังก์ชั ่นสเปซ ปัญหาไอเกนฟังก์ชั ่น อนุกรมฟูริเยร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  
เช ิงเส ้นอ ันด ับสอง ทฤษฏ ีต ัวดำเน ินเช ิงเส ้น ว ิธ ีแปรผ ันสำหร ับป ัญหาค ่าขอบ 
และการประยุกต์ใช้ แบบจำลองคณิตศาตร์ของปัญหาวิศวกรรม วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
เบื้องต้น วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนต์เบื้องต้น  

 Study of linear algebra, matrices, matrix eigenvalue problem, linear 
combination of eigenvectors, function spaces, eigenfunction problem, 
Fourier’s series, second order linear partial differential equation, linear 
operator theory, variational method for boundary value problem and 
applications, mathematical modeling of Engineering problems, introduction 
to finite element method, introduction to finite different method 
 

DENEE508 โครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-3-5) 
 Technology and Innovation Project 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร บัญชีนวัตกรรมไทยและ
สิ่งประดิษฐ์ไทย การออกแบบเชิงระบบและกระบวนการออกแบบ เงื่อนไขการออกแบบ 
การกำหนดโจทย์ปัญหา การออกแบบเชิงแนวคิด การออกแบบเชิงรูปธรรม การออกแบบ
ในรายละเอียด การบริหารจัดการโครงงาน เครื่องมือการออกแบบทางวิศวกรรม ระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ และโครงงาน 
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Study and practice on patent search, thai innovation and invention, 
systematic design and design procedure, design criteria, define problem, 
conceptual design, embodiment design, detailed design, project 
management, engineering design tools, numerical methods, computer aided 
design, and projects 

 
2)  หมวดวิชาเลือก 
DENEE601 เทคโนโลยีอุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
 Electric Power Distribution Equipment Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง องค์ประกอบระบบ
ไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้าระดับแรงดันต่ำและระดับแรงดันปานกลาง 
มาตรฐานอุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้า มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ การเลือกใช้งานอุปกรณ์ 
และผลกระทบต่อการเลือกใช้งานอุปกรณ์ต่องานระบบไฟฟ้ากำลัง  การประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of electric power distribution equipment technology, electrical power 
system elements, electrical distribution equipment in low voltage and 
medium voltage, electrical distribution equipment standards, installation 
standards, use of electrical distribution equipment, and effects of electrical 
distribution equipment usage on electrical power system, applications for 
research and innovation 
 

DENEE602 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Methods in Power System 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ศึกษาขั ้นสูงเกี ่ยวกับวิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง การวิเคราะห์และ 

การแก้ปัญหาในระบบไฟฟ้ากำลังโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์กระแส
ลัดวงจรและการไหลของโหลดในระบบไฟฟ้ากำลัง การคำนวณสมการเชิงพีชคณิตชนิด  
เชิงเส้นและไม่เชิงเส้นสำหรับการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง และ
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
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 Advanced study of computer methods in power system, analysis and 
problem solving in power system using computer program, analysis of short 
circuit and load flow in power system, algorithms of linear and nonlinear 
algebraic equations for solving power economic problems, and applications 
for research and innovation 

 
DENEE603 การหาค่าเหมาะสมที่สุดขั้นสูงในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Advanced Optimization in Electrical Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะสมที่สุดขั้นสูงในงานวิศวกรรมไฟฟ้า คณิตศาสตร์
สำหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุด ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบดีเทอร์
มินิสติค การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบสโตคลาสติก การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบจำกัดและ
ไม่มีข้อจำกัด การหาค่าเหมาะสมที่สุดหลายรูปแบบ การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลาย
วัตถุประสงค์ การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงผสม อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการ และการหาค่า
เหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of optimization in electrical engineering, mathematics for 
optimization, objective function, deterministic optimization, stochastic 
optimization, constrained and unconstrained optimization, multimodal 
optimization, multiobjective optimization, combinatorial optimization, 
evolutionary algorithms, and optimization in electrical engineering, 
applications for research and innovation 
   

DENEE604 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบคอนเวกซ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
Convex Optimization in Electrical Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั ้นสูงเกี ่ยวกับการหาค่าเหมาะสมที ่ส ุดแบบคอนเวกซ์ ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
การวิเคราะห์เซตคอนเวกซ์และฟังก์ชันคอนเวกซ์ การโปรแกรมแบบเชิงเส้น แบบกำลังสอง 
แบบกำลังสองน้อยทีสุ่ด และแบบกึ่งแน่นอน มินิแมกซ์ ปริมาตรสุดขีด วิธีทำให้อยู่เฉพาะที่ 
วิธีระนาบตัด วิธีทรงรี เงื่อนไขความเหมาะสมที่สุด ทฤษฎีทวิภาวะ ทฤษฎีบททางเลือก  
วิธีจุดภายใน และการประยุกตใ์นงานวิศวกรรมไฟฟ้า วิจัยและนวัตกรรม 
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Study of convex optimization of power systems, convex sets and functions 
analysis, linear, quadratic, least-squares, and semidefinite programming, 
minimax, extremal volume, localization methods, cutting-plane, ellipsoid 
algorithms, optimality conditions, duality theory, alternative theory, interior-point 
methods, and applications in electrical engineering, research and innovation 
 

DENEE605 เสถียรภาพและพลวัตขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
 Advanced Power System Dynamics and Stability 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเสถียรภาพและพลวัตในระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพในระบบไฟฟ้า
กำลัง แบบจำลองทางพลวัตของระบบไฟฟ้ากำลัง การวิเคราะห์เสถียรภาพชั ่วครู่   
การวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงสัญญาณขนาดเล็ก วิธีเพิ่มเสถียรภาพชั่วขณะและเสถียรภาพ
เชิงสัญญาณขนาดเล็กให้แก่ระบบ ตัวควบคุมเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง เรโซแนนซ์ชนิด
ซ ับซิงโครนัส การว ิเคราะห์เสถ ียรภาพของแรงดันเช ิงพลว ัตและเช ิงสถ ิต  และ 
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of power system dynamics and stability, power system 
stability, dynamic modeling of various power system components, transient 
stability analysis, small- signal stability analysis, methods of improving 
transient and small- signal stability, power system stabilizers, sub- synchronous 
resonance, and voltage stability static and dynamic analysis, applications for 
research and innovation 

 
DENEE606 เทคโนโลยีการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง     3(3-0-6) 

Power System Protection Technology 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง รีเลย์ในระบบไฟฟ้ากำลัง  
การป้องกันขั้นสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า บัส และสายส่ง  
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of power system protection technology, power system 
relays, advanced protection for generators, motors, transformers, buses, and 
transmission lines, applications for research and innovation 
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DENEE607 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Power System Reliability 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาขั ้นสูงเกี่ยวกับความเชื ่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าโดย
ระเบียบวิธีความน่าจะเป็น ระเบียบวิธีความถี่และระยะเวลา ระบบเชื่อมโยง การผลิตไฟฟ้า 
และระบบสายส่งแบบผสม เทคนิคพื้นฐานของระบบจำหน่าย ระบบเครือข่ายแนวรัศมี 
ระบบเครือข่ายแบบขนานและแบบตาข่าย ความเชื่อถือได้ของสถานีสวิตชิ่งและสถานีย่อย 
ความพร้อมใช้งานของโรงจักรและสถานี การประยุกต์การจำลองมอนติคาร์โล และ 
การประเมินหาคุณค่าความเชื่อถือได้ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of power system reliability, generating capacity using 
probability methods, frequency and duration method, interconnection 
systems, composite generation and transmission systems, distribution 
systems-basic techniques, radial networks, parallel and meshed networks, 
substations and switching stations reliability, plant and station availability, 
applications of Monte Carlo’s simulation, and evaluation of reliability worth, 
applications for research and innovation 

 
DENEE608 คุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Power Quality in Power Systems 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง เส้นกราฟซีบีอีเอ็มเอ การคุมค่า
แรงดันไฟฟ้า ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการตัดไฟฟ้า การหย่อนค่าและการพองค่าของ
แรงดัน แรงดันเสิร์จ ฮาร์มอนิกส์ การวัดค่าทางคุณภาพของไฟฟ้ากำลังและการประเมินค่า 
และการจัดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้ากำลัง การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
Advanced study of power quality in power systems, Computer and Business 
Equipment Manufacturers Association (CBEMA) curves, voltage regulation, 
outages and interruptions, voltage sags and swells, voltage surges, harmonics, 
power quality measurement and evaluation, and effective power quality 
improvement programs, applications for research and innovation 
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DENEE609 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 High Voltage Engineering Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง คุณสมบัติของวัสดุไดอิเล็กตริก 
อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าแรงสูง การทดสอบฉนวนและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าแรงสูง การวัด 
การปล่อยประจุบางส ่วน การว ัดค่าคาปาซิแตนซ์และกำลังส ูญเสียไดอิเล ็กตริก  
การออกแบบและการจ ัดวางร ูปแบบของระบบไฟฟ้าแรงส ูง และผลกระทบของ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of high voltage engineering technology, properties of 
dielectric materials, high voltage equipments, test of insulating materials and 
high voltage equipments, partial discharge measurement, capacitance and 
dielectric losses measurement, design and layout of high voltage power 
systems, and effects of high voltage electromagnetic fields, applications for 
research and innovation 
 

DENEE610 การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าขั้นสูงในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
Advanced Electric Field Analysis in High Voltage Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศ ึกษาข ั ้นส ูง เก ี ่ยวก ับการว ิ เคราะห ์สนามไฟฟ ้าในงานว ิศวกรรมไฟฟ ้าแรงสูง  
การวิเคราะห์สนามไฟฟ้า วิธีเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์สนามไฟฟ้า วิธีจำลองประจุ  
วิธีประจุพื้นผิว วิธีชิ ้นประกอบขอบเขต การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
งานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of electric field analysis in high voltage engineering, electric 
field analysis, numerical method in electric field analysis, charge simulation 
method, surface charge method, boundary element method, applications in 
high voltage engineering, research and innovation 
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DENEE611 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 3(3-0-6) 
Selected Topics in Advanced Electrical Power and High Voltage 
Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูงที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหา
หรือการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและ
ไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ  
Study on selected topics in advanced electrical power and high voltage 
engineering of current interest, technologies and knowledge applicable in  
the new situations, problem- solving or applications for research and 
innovation development on advanced electrical power and high voltage 
engineering for enterprise, social, community, and country 

 
DENEE612 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 3(2-3-5) 

Special Problems in Advanced Electrical Power and High Voltage 
Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังหรือวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงที่ต้อง
อาศัยหลักการวิเคราะห์องค์ความรู้ขั ้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม  
และเทคโนโลยี และการจำลองหรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็น 
ที่ศึกษา การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in electrical power engineering or high voltage 
engineering field based on advanced analysis of body of knowledge in 
science, mathematics, engineering and technology (STEM), and simulations 
or experiments to provide conclusions on their interesting problems, 
applications for research and innovation 
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DENEE621 เทคโนโลยีแหล่งพลังงานทดแทนขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Renewable Energy Resource Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีแหล่งพลังงานทดแทน นโยบายและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน เทคโนโลยีขั้นสูงของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม ชีวมวล ชีวภาพ 
ขยะ พลังงานคลื่นและพลังงานคลื่นใต้น้ำ พลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ พลังงานรูปแบบ
ใหม่อื ่นๆ ศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทน การพัฒนาและการเลือกเทคโนโลยี  
การแปลงรูปพลังงานที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ใน
การลงทุน การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of renewable energy technology, renewable energy policy 
and development, advanced technologies of solar energy, hydro power, 
wind energy, biomass, bio-energy, waste, wave and tidal energies, geothermal 
energy, modern renewable energy, renewable energy potential, renewable energy 
development and the use of technology, optimization of energy conversions, and 
economic feasibility of investment, applications for research and innovation 
 

DENEE622 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
Advanced Photovoltaic System and Its Applications 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ทฤษฎีการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ 
โครงสร้างและส่วนประกอบของแผงและระบบเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีและหลักการ
ทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ สมบัติทางไฟฟ้าและประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ มาตรฐานและการทดสอบ อุปกรณ์ประกอบระบบ การออกแบบระบบเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอิสระและแบบเชื่อมต่อระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ การประยุกต์ใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ 
ของระบบ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of advanced technology of photovoltaic system, theory of the solar 
radiation, constructions of photovoltaic panels and systems, technologies 
and working principles of solar cells, electrical characteristics and efficiency, 
photovoltaic system analysis, standards and testing of solar cell, design of 
standalone and photovoltaic grid connected systems, photovoltaic pumping, 
photovoltaic system applications, and economic analysis of photovoltaic 
systems, applications for research and innovation 
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DENEE623 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Energy Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง ความต้องการพลังงาน เทคโนโลยีขั ้นสูงของ 
การแปลงรูปพลังงาน การประหยัดพลังงานและระบบสะสมพลังงาน ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
สมาร์ทกริด ระบบมินิกริด ระบบผลิตพลังงานแบบผสมผสาน เทคนิคและมาตรฐาน 
การเชื่อมต่อระบบผลิตพลังงานแบบกระจายเข้ากับระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เทคโนโลยี
การวัดและการจัดการระบบพลังงาน การประเมินเทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง การวิเคราะห์ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบพลังงาน และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of advanced energy technology, energy demand, advanced technology 
of energy conversion, energy conservation and energy storage system, 
electrical smart grid system, mini grid systems, hybrid energy system, 
techniques and standards on grid connection of distributed energy system, 
monitoring and management technologies of energy system, advanced 
energy technology evaluation, economic analysis of energy system, and 
applications for research and innovation 
 

DENEE624 ระบบไมโครกริดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Microgrid System 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับระบบไมโครกริด องค์ประกอบของระบบไมโครกริด อุปกรณ์ในระบบ
สายส่งกระแสสลับยืดหยุ่นได้ยุคใหม่และอุปกรณ์แก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า วิธีการควบคุม 
การรับรู ้และการวัด การเฝ้าสังเกตเวลาจริง การสื ่อสารรวมสําหรับองค์ประกอบ  
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การทําให้เป็นอัตโนมัติของระบบส่ง
และระบบจําหน่ายไฟฟ้ากําลัง แบบแผนการป้องกันระบบ และกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of microgrid system, microgrid system components, modern 
flexible AC transmission system and power quality mitigation devices, control 
method, sensing and measurements, real- time monitoring, integrated 
communications for components, smart grid data analysis techniques, 
transmission/distribution automation, system protection schemes, and used 
cases, applications for research and innovation 

406



50  

DENEE625 ระบบสมาร์ทกริดสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modernization Smart Grid System 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับระบบสมาร์ทกริดสมัยใหม่ ระบบสมาร์ทกริด การศึกษาความเป็นไปได้ 
การพยากรณ์โหลดและการผลิตไฟฟ้า ระบบสะสมพลังงาน ระบบจัดการพลังงาน  
การตอบสนองด้านโหลด การวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้า ระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
สมัยใหม่ การสื่อสารสมาร์ทกริด และมาตรฐานกริดสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
และนวัตกรรม 
Advanced study of modernization smart grid system, smart grid system, 
feasibility study, load and generation forcasting, energy storage system, 
energy management system, demand response, electrical energy system 
analysis, modern energy trading system, smart grid communications, and grid 
modernization standards, applications for research and innovation 

 
DENEE626 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาดขั้นสูง 3(3-0-6) 

Selected Topics in Advanced Clean Energy System Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาดขั้นสูงที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหา
หรือการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาด
ขั้นสูง สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ  
Study on selected topics in advanced clean energy system engineering of 
current interest, technologies and knowledge applicable in the new 
situations, problem-solving or applications for research and innovation 
development on advanced clean energy system engineering for enterprise, 
social, community, and country 
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DENEE627 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาดขั้นสูง 3(2-3-5) 
Special Problems in Advanced Clean Energy System Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาดที่ต้องอาศัยหลักการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ขั ้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี  
และการจำลองหร ือการทดลองเพื ่อเป ็นข้อสร ุปหร ือคำตอบในประเด ็นที ่ศ ึกษา   
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in clean energy system engineering field based 
on advanced analysis of body of knowledge in science, mathematics, 
engineering and technology (STEM), and simulations or experiments to 
provide conclusions on their interesting problems, applications for research 
and innovation 
 

DENEE641 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
Advanced Power Electronics Application in Power Systems 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่ายระบบไฟฟ้ากำลัง การไหลของกำลังงานในระบบ
ไฟฟ้ากำลัง คุณภาพระบบไฟฟ้า ฮาร์มอนิกส์ การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้า การส่งกำลังงาน
ไฟฟ้าด้วยระบบกระแสสลับและกระแสตรง และการควบคุมคุณภาพในระบบไฟฟ้า 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of electrical power system networks structure, power flow 
in power systems, power quality, harmonic, power conversions, AC and DC 
systems of power transmissions, and quality control in power system utilized 
by power electronics, applications for research and innovation 
 

DENEE642 เทคโนโลยีการแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Switching Power Conversion Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์แบบเรโซแนนซ์ การสวิตซ์ 
ที่แรงดันและกระแสเป็นศูนย์ ในวงจรคอนเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์ การควบคุม 
ความกว้างพัลส์และเปลี่ยนแปลงความถ่ี และการวิเคราะห์วงจรแบบไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับ
วงจรคอนเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม   
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Advanced study of switching resonant power conversion technology, zero-
voltage and zero- current switching in converters and inverters, pulse-width 
modulation and frequency modulation controls, and non- linear analysis 
techniques for resonant converters and inverters, applications for research 
and innovation 
 

DENEE643 การจำลองวงจรแปลงผันกำลังขั้นสูงและการควบคุม 3(3-0-6) 
 Advanced Power Converter Modeling and Control 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการจำลองวงจรแปลงผันกำลังด้วยวิธีการไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์
และการออกแบบระบบควบคุมด้วยแรงดันและกระแส ระบบจ่ายกำลังแบบขนาน ระบบ
จ่ายกำลังแบบกระจาย และเทคนิคการวัดในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of nonlinear modeling of power conversion circuit, control 
system analysis and design of voltage and current modes, parallel module 
operation and system interactions, distributed power systems, and time 
domain and frequency domain measurement techniques, applications for 
research and innovation 
 

DENEE644 การควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Control of Electric Drives 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั ้นส ูงเก ี ่ยวกับส ัมพันธภาพทางพลังงานที ่สมดุลย ์ แบบจำลองทางพลวัต  
ระบบควบคุม และวงจรแปลงผันกำลังสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ และการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง 
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of energy balance relationship, dynamic models, control 
system and power conversions for AC and DC electrical machine drives, and 
advanced control system analysis and design of electric drives, applications 
for research and innovation 
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DENEE645 การประยุกต์เทคนิคการควบคุมใหเ้หมาะสมที่สุด 3(3-0-6) 
Applied Optimal Control Technique 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั ้นสูงเกี ่ยวกับการประยุกต์เทคนิคการควบคุมให้เหมาะสมที่ส ุด การแปรผัน 
ของแคลคูลัส ทฤษฎีของสนามและเงื่อนไขเพียงพอของค่าสุดขีดสัมพัทธ์ หลักค่าสูงสุด  
ของฟอนตริยาจิน ทฤษฎีของแฮมิลตัน-ยาโคบี และการควบคุมให้เหมาะสมที่สุดแบบ
ป้อนกลับ แบบแบงแบง และแบบปริภูมิเอชสอง การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of applied optimal control technique, calculus of variations, 
theory of fields and sufficient conditions of relative extremum, Pontryagin 
maximum principle, Hamilton- Jacobi theory, and optimal feedback control, 
bang-bang control, and H2  optimal control, applications for research and 
innovation 
 

DENEE646 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงและการควบคุม 3(3-0-6) 
Selected Topics in Advanced Power Electronics Engineering and 
Control Systems 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงและการควบคุม 
ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
การแก้ปัญหาหรือการประยุกต์ใช ้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงและการควบคุม สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และ
ประเทศ  
Study on selected topics in advanced power electronics engineering and 
control systems of current interest, technologies and knowledge applicable 
in the new situations, problem- solving or applications for research and 
innovation development on advanced power electronics engineering and 
control systems for enterprise, social, community, and country 
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DENEE647 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงและการควบคุม 3(2-3-5) 
Special Problems in Advanced Power Electronics Engineering and 
Control Systems 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุมที่ต้อง
อาศัยหลักการวิเคราะห์องค์ความรู ้ขั ้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม  
และเทคโนโลยี และการจำลองหรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็น 
ที่ศึกษา การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in power electronics engineering and control 
systems field based on advanced analysis of body of knowledge in science, 
mathematics, engineering and technology (STEM), and simulations or 
experiments to provide conclusions on their interesting problems, 
applications for research and innovation 
 

DENEE661 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Electric Vehicle Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า หลักการทำงานและระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้าในระบบยานยนต์ไฟฟ้า ระบบควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบสำรอง
พลังงานและแบตเตอรี่ แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและสถานีอัดประจุพลังงาน ระบบควบคุม
และการจัดการพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้า การออกแบบและการประเมินยานยนต์ไฟฟ้า 
ระบบความปลอดภัยและมาตรฐาน เศรษฐศาสตร์ของยานยนต์ไฟฟ้า และการตรวจสอบ
และบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of electric vehicle, principle and traction system of electric 
vehicle, electric motor in electric vehicle, control system and power 
electronic, energy storage system and battery, energy resource and battery 
charging station, control system and energy management for electric vehicle, 
electric vehicle design and evaluation, safety system and standard, electrical 
vehicle economic, and electric vehicle inspection and maintenance, 
applications for research and innovation 
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DENEE662 ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Electric Vehicle Control System 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า ระบบปฏิบัติการของยานยนต์ไฟฟ้า  
การควบคุมระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การควบคุมระบบสำรองพลังงาน พลวัตของยานยนต์ 
ลักษณะพลวัตและการควบคุมมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า การออกแบบมอเตอร์ยานยนต์
ไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์
ไฟฟ้าผสมผสาน การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of electric vehicle control system, operating system of 
electric vehicle, electric vehicle control, energy resource system control, 
vehicle dynamics, dynamic modeling and motor control system, electric 
vehicle motor design, electric drive control system design, and hybrid electric 
vehicles, applications for research and innovation 
 

DENEE663 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Electric Vehicle Battery Charging System 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั ้นสูงของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ 
ยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานระบบอัดประจุแบตเตอรี ่ยานยนต์ไฟฟ้า การออกแบบและ
ควบคุมระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานการสื่อสารของระบบอัดประจุ
แบตเตอรี ่ยานยนต์ไฟฟ้า การเชื ่อมต่อกับระบบไฟฟ้าจำหน่าย บ้าน ยานยนต์ไฟฟ้า  
และอ่ืนๆ และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of electric vehicle battery charging technology, electric 
vehicle charging system, electric vehicle charging standards, design and 
control of electric vehicle charging system, electric vehicle communications 
standards, communications of vehicle to grid (V2G), vehicle to home (V2H), 
vehicle to vehicle (V2V), and vehicle to everything (V2X), and applications for 
research and innovation  
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DENEE664 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Wireless Electric Vehicle Charging System  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย เทคโนโลยีระบบอัดประจุ
แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย มาตรฐานระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย 
การออกแบบขดลวด สัมประสิทธ์การคล้องสนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำและความ
เหนี่ยวนำร่วม ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายแบบความจุ ผลของการเยื้องศูนย์ การวิเคราะห์
ระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ ประสิทธิภาพและกำลังไฟฟ้าถ่ายโอน 
อิมพีแดนซ์แมชชิ่ง อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า  
ไร้สาย และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส์ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of wireless electric vehicle charging system, technology of 
wireless electric vehicle charging system, wireless electric vehicle charger 
standards, coil design, coupling coefficient, inductance and mutual 
inductance, capacitive wireless power transfer, misalignment effects, wireless 
power transfer analysis using time domain and frequency domain, efficient 
and power transfer, impedance matching, power electronics for wireless 
electric vehicle charging system, and Lithium – ion battery, applications for 
research and innovation 
 

DENEE665 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Railway Traction Systems 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟ ระบบส่งกำลังไฟฟ้า มอเตอร์ลากจูงรถไฟ 
ระบบขับเคลื่อนควบคุมความเร็วของมอเตอร์ลากจูงรถไฟ วงจรแปลงผันกำลังสำหรับ
ระบบลากจูงรถไฟ การควบคุมแบบควบคุมความกว้างพัลส์ ระบบเบรก และเทคโนโลยี
รถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of railway electrification, power transfer system, railway 
traction motors, railway traction speed control drive system, power 
converters for railway traction system, pulse- width modulation control, 
braking system, and Magnetic levitation (Maglev) technology, applications for 
research and innovation 
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DENEE666 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Railway Electrification 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี    
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟ การออกแบบระบบ
จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับสำหรับรถไฟ การป้องกันระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับ
รถไฟ ระบบการต่อลงดิน การวิเคราะห์และจำลองระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟ คุณภาพ
กำลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล และระบบกำลังไฟฟ้าเสริมและ 
การซ่อมบำรุง การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of railway transportation systems, railway electrification, DC 
and AC traction system designs, railway electrification system protection, 
grounding systems, railway electrification analysis and modeling simulation, 
power quality, supervisory control and data acquisition (SCADA), and auxiliary 
power supply system and maintenance, applications for research and 
innovation 

 
DENEE667 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ 3(3-0-6) 

Selected Topics in Advanced Electric Drive Engineering for Vehicles 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี ่ยวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมการขับเคลื ่อนด้วยไฟฟ้าขั ้นสูงสำหรับ
ยานพาหนะที่น่าสนใจในปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที ่สามารถประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหาหรือการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ สำหรับสถานประกอบการ 
สังคม ชุมชน และประเทศ  
Study on selected topics in advanced electric drive engineering of current 
interest, technologies and knowledge applicable in the new situations, 
problem- solving or applications for research and innovation development 
on advanced electric drive engineering for enterprise, social, community, and 
country 
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DENEE668 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ 3(2-3-5) 
Special Problems in Advanced Electric Drive Engineering for Vehicles 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ 
ที่ต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์องค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 
และเทคโนโลยี และการจำลองหรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็น 
ที่ศึกษา การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in electric drive engineering for vehicles field 
based on advanced analysis of body of knowledge in science, mathematics, 
engineering and technology (STEM), and simulations or experiments to 
provide conclusions on their interesting problems, applications for research 
and innovation 
 

DENEE681 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Digital System Design  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับภาษาอธิบายฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลที่โปรแกรมได้ ระเบียบ
วิธีการออกแบบระบบดิจิทัลจากบนลงล่าง การออกแบบวงจรและแบบจําลองของวงจร
ดิจิทัล การออกแบบหลายระดับ การออกแบบเครื ่องสถานะจำกัด ระบบเอฟพีจีเอ  
และการสังเคราะห์ระบบ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of Hardware Description Language (HDL) and Programmable 
Logic Devices, digital system top – down design methodologies, design and 
modeling simulation of digital circuits, multilevel design, finite state machine 
design, FPGA system, and system synthesis, applications for research and 
innovation 
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DENEE682 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Advanced Microcontroller and Applications 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั ้นสูงเกี ่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
สถาปัตยกรรมของช ุดคำสั ่ง วงจรเช ื ่อมต่อ อ ุปกรณ์บร ิวารและการตั ้งค ่าระบบ 
ภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูง ระบบที่ใช้ตัวประมวลผลหลายตัว การออกแบบ
ฮาร ์ดแวร์และซอฟต ์แวร ์  และระบบส ื ่อสารไร ้สายของไมโครคอนโทรลเลอร์   
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of microcontroller, microcontroller architecture, instruction 
set architecture, interfacing circuit, peripheral device and system 
configurations, assembly and high-level language, multiprocessor system, 
hardware and software designs, and wireless communications of 
microcontroller, applications for research and innovation 
 

DENEE683 ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Embeded Systems  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับระบบสมองกลฝังตัว สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัวและ
โปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ต่อร่วมบนชิพ ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
ที่ใช้ในระบบสมองกลฝังตัว และการออกแบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสมองกล 
ฝังตัวขั้นสูง การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of embedded systems, embedded system and processor 
architectures, peripherals on chips, real-time operating systems, embedded 
linux operating systems, and advanced program design for embedded 
systems, applications for research and innovation 
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DENEE684 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Biomedical Electronics  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับสัญญาณไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ ศักย์กระทำในเซลล์ อิเล็กโทรด 
วงจรขยายเชิงดำเนินการ ตัวแปลงสัญญาณ การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
สัญญาณและการประมวลสัญญาณ ระบบเฝ้าตรวจด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ความดันโลหิตและ
การวัดอัตราไหลของโลหิต ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและการป้องกัน การวัดทางการแพทย์ 
และการใช้คอมพิวเตอร์ในกิจการแพทย์ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of electrical signals in human body, action potential in cells, 
electrodes, operational amplifiers, transducers, computer interfacing, signal 
analysis and signal processing, electronic monitoring system, blood pressure 
and blood flow measurement, electrical safety and prevention, medical 
instrumentation, and computer in medicine, applications for research and 
innovation 
 

DENEE685 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกขั้นสูงสําหรับชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
 Advanced Analog Integrated Circuit Design for Biomedical Applications  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีวงจรรวม โมเดลของทรานซิสเตอร์ วงจรซีมอสที่ทำงาน
ในช่วงวีคอินเวอร์สชัน การออกแบบวงจรรวม การออกแบบที่ใช้แรงดันและกำลังงานต่ำ 
วงจรกรอง วงจรขยาย วงจรแปลงข้อมูล เทคนิคชีวโทรมาตร การเชื่อมโยงไร้สายแบบ  
ตัวเหนี ่ยวนำ สถาปัตยกรรมของระบบไร้สาย และวงจรสำหรับระบบรับ-ส่งไร้สาย  
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of integrated circuit technologies, transistor modeling, weak-
inversion CMOS circuits, integrated circuit design, low-voltage and low-power 
designs, filter circuits, amplifier circuits, data conversion circuits, biotelemetry 
techniques, wireless inductive link, wireless architectures, and circuits for 
wireless transmitter and receiver, applications for research and innovation  
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DENEE686 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 3(3-0-6) 
Selected Topics in Advanced Electronics Engineering and  
Embedded Systems 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง
ที่น่าสนใจในปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
การแก้ปัญหาหรือการประยุกต์ใช ้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน 
และประเทศ  
Study on selected topics in advanced electronics engineering and embedded 
systems of current interest, technologies and knowledge applicable in the 
new situations, problem-solving or applications for research and innovation 
development on advanced electronics engineering and embedded systems 
for enterprise, social, community, and country 
 

DENEE687 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 3(2-3-5) 
Special Problems in Advanced Electronics Engineering and  
Embedded Systems 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวที่ต้อง
อาศัยหลักการวิเคราะห์องค์ความรู ้ขั ้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม  
และเทคโนโลยี และการจำลองหรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็น 
ที่ศึกษา การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in electronics engineering and embedded 
systems field based on advanced analysis of body of knowledge in science, 
mathematics, engineering and technology (STEM), and simulations or 
experiments to provide conclusions on their interesting problems, 
applications for research and innovation 
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DENEE701 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่นขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Electromagnetic Field and Wave Propagation 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับคลื่นสายส่ง ท่อนำคลื่น วงจรเรโซแนนซ์และสายอากาศ ทฤษฎีและ
นิยามต่างๆ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟังก์ชันของกรีน สมการของแมกซ์เวล สมการอินทิกรัล 
และการสร้างผลเฉลย วิธีโดเมนเชิงสเปกตรัม ทฤษฎีการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิตและ  
วิธีผลต่างสืบเนื่องเชิงเวลา สมการคลื่นและคลื่นระนาบ ธรรมชาติของการกระจายคลื่น 
การกระจายคลื่นผ่านสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ การกระจายคลื่นที่ความถี่ต่างๆ และ 
คลื่นทรงกระบอกและคลื่นทรงกลม การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of wave transmission line, waveguide, resonator and 
antenna, Green’s functions, a review of Maxwell’s equations, integral 
equation and creating a solution, spectral domain method, geometric 
diffraction theory and the time sequential difference method, wave equation 
and plane waves, reflection, refraction and transmission of plane waves, 
wave propagation, waveguides and resonators, and cylindrical wave and 
spherical wave, applications for research and innovation 

 
DENEE702 วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง 3(3-0-6) 

Advanced Microwave Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการคำนวณเชิงเลขในวิศวกรรมไมโครเวฟ การออกแบบอุปกรณ์
ไมโครเวฟ ปรากฏการณ์ของแสงและคลื่นความถี่มิลลิเมตร อุปกรณ์ไมโครเวฟในระบบ
ดาวเทียม อุปกรณ์ไมโครเวฟในระบบการสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่ อุปกรณ์แบบ
แอกทีฟ และวงจรไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of numerical techniques in microwave engineering, design 
of microwave component, phenomena in optical and millimetre wave 
frequencies, microwave device for satellite, microwave component in 
wireless and mobile communications, active integrated devices, and 
microwave circuits, applications for research and innovation 
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DENEE703 ระบบส่ือสารด้วยแสงขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Optical Communications  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั ้นสูงเกี ่ยวกับระบบสื ่อสารด้วยแสง คุณสมบัติของระบบบสื ่อสารด้วยแสง 
ขบวนการผลิตของเสนใยแกวนําแสงและคุณสมบัติของเส้นใยแก้ว คุณสมบัติของแสง 
ทฤษฎีการกระจายตามความถี่ แหล่งกำเนิดแสง อุปกรณ์และส่วนประกอบระบบทางแสง 
โฟโตไดโอด โฟโตนิกสวิตชิ ่ง การมอดูเลตชั ่นและดีมอดูเลตชั ่น  และโครงข่ายของ 
เส้นใยแก้วนำแสง การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม  
Advanced study of optical communications system, characteristic of optical 
communications, optical fiber production process and characteristics of fiber 
optic, properties of laser light, light propagation theory, light sources, optical 
components and optical transmission systems, photo diode, photonic 
switching, modulation and demodulation, and network of optical fiber, 
applications for research and innovation 
 

DENEE704 การออกแบบสายอากาศสมัยใหม่ขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Modern Antenna Design  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับสายอากาศ ระบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ การออกแบบ
สายอากาศปรับตัวได้ เวกเตอร์การควบคุมของสายอากาศแถวลำดับ สายอากาศ 
แถวลำดับแบบปรับเฟส การออกแบบสายอากาศแถวลำดับแบบขนาดจำกัด สายอากาศ
หลายย่านความถ่ี สายอากาศแบบสมาร์ทสำหรับระบบการสื่อสารแบบไร้สาย แมสซีพไมโม 
เทคนิคการทดสอบคุณสบัติของสายอากาศ และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of antenna, radio wave propagation in antenna system, 
adaptive antenna design, steering vector array, phased array antenna, finite 
array design, multibeam antennas, smart antennas design for wireless 
communications, massive MIMO, and antenna measurement techniques, 
applications for research and innovation 
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DENEE705 การสื่อสารเคลื่อนที่ข้ันสูง 3(3-0-6) 
Advanced Mobile Communications 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการสื่อสารเคลื่อนที่ เทคโนโลยีระบบสื่อสารเคลื่อนที่ เทคโนโลยีการ
เข้าถึงขั้นสูง การวิเคราะห์สมรรถนะของการทําแฮนโอเวอร์ การออกแบบสถานีรีเลย์ 
เครือข่ายเคลื ่อนที ่ยุคถัดไป และระบบที่ทันสมัยในปัจจุบัน เช่น UMTS 4G LTE 5G 
HSDPA WiMAX และ IoT การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of mobile communications, mobile communication system 
technologies, advanced access technology, analysis of the performance of 
the handover, relay station design fundamentals, next generation of mobile 
network, and modern systems such as UMTS 4G LTE 5G HSDPA WiMAX and 
IoT, applications for research and innovation 
 

DENEE706 เทคโนโลยีระบบเครือข่าย 3(3-0-6) 
Networking System Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบเครือข่าย ฟังก์ชันการทํางานของชั้นกายภาพ สายอากาศ
ขั้นสูง ฟังก์ชันการทํางานของชั้นเชื่อมโยงข้อมูล ฟังก์ชันการทํางานของชั้นเครือข่ายและ
อัลกอริทึมการหาเส้นทาง และฟังก์ชันการทํางานของชั้นขนส่งและการควบคุมความคับคั่ง
ในเครือข่าย การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of networking system technology, functionality of the physical layer, 
advanced antenna, functionality of the data link layer, functionality of the 
network layer and routing algorithm, and functionality of the transport layer 
and congestion control in the network, applications for research and 
innovation 
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DENEE707 เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 
Satellite Communications Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม การมอดูเลตสําหรับระบบสื่อสารดาวเทยีม 
การเข้าถึงช่องสัญญาณแบบอนาลอกและแบบดิจิทัล การมอดูเลตระหว่างกันและ 
การรบกวนระหว่างกัน การสื่อสารดิจิทัล ระบบของตัวดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน 
ทรานส์ปอนเดอร์และระบบสายอากาศ การคัดสรรวงโคจร การเข้ารหัสควบคุม  
ความผิดพลาด และสถาปัตยกรรมข่ายดาวเทียม ระบบดาวเทียมเชิงพาณิชย์วงโคจรสูง  
วงโคจรกลาง และวงโคจรต่ำในปัจจุบันและอนาคต และการคํานวณสําหรับการออกแบบ
งบประมาณการเชื่อมต่อดาวเทียม การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of satellite communications technology, modulation for satellite 
communications, analog and digital multiple access, intermodulation and 
interference, digital communications, satellite system and earth stations, 
transponders and antenna systems, orbital selection, error control coding 
and satellite network architecture, high orbit commercial satellite systems, 
medium orbit, and low orbit now and in the future, and calculations of 
satellite link budget design, applications for research and innovation 
 

DENEE708 หัวข้อเลือกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย 3(3-0-6) 
Selected Topics in Communications Engineering Technology and 
Networks 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเลือกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่ายที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหา
หรือการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื ่อสารและ
โครงข่าย สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ  
Advanced study on selected topics in communications engineering 
technology and networks of current interest, technologies and knowledge 
applicable in the new situations, problem-solving or applications for research 
and innovation development on communications engineering technology 
and networks for enterprise, social, community, and country 
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DENEE709 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโครงข่าย 3(2-3-5) 
Special Problems in Communications Engineering Technology and  
Networks 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื ่อสารและโครงข่ายที่ต้องอาศัย
หลักการว ิเคราะห ์องค์ความร ู ้ข ั ้นส ูงด ้านว ิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ว ิศวกรรม  
และเทคโนโลยี และการจำลองหรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็น 
ที่ศึกษา การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in communications engineering technology and  
networks field based on advanced analysis of body of knowledge in science, 
mathematics, engineering and technology (STEM), and simulations or 
experiments to provide conclusions on their interesting problems, 
applications for research and innovation 
 

DENEE721 วิศวกรรมดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
Digital Engineering and Internet of Everything  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั ้นสูงเกี ่ยวกับการปฏิบัติการเชิงตรรก อุปกรณ์ทางตรรกและการเก็บข้อมูล 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบคณิตศาสตร์และระบบปฏิบัติการควบคุม โครงสร้าง
ของตัวประมวลผลกลาง และภาษาเครื่องและการโปรแกรมนำสู่ระบบอินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of logical operation, logic elements and storages, hardware 
and software implementation of arithmetic and control operations, central 
processor structures and features, and machine language and microprogramming 
lead to the internet of everything, applications for research and innovation 
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DENEE722 การประมวลสัญญาณไม่ต่อเนื่องขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Discrete Signal Processing  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับระบบเชิงเส้นแบบไม่ต่อเนื่อง สัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง หลักการและ
กระบวนการสุ ่ม การแปลงลาปลาสของสัญญาณไม่ต่อเนื ่อง การแปลงแซด ฟังก์ชัน  
ถ่ายโอนแบบพัลส์ การแปลงจากระนาบเอสไปเป็นระนาบแซด ผลการแปลงผกผัน  
เฟสที่น้อยสุดและมีเสถียรภาพ และการออกแบบวงจรกรองดิจิตอล การประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of discrete linear systems, discrete signals, sampling 
processes and theorems, Laplace transform of discrete signals, z- transform, 
pulse transfer functions, mapping from s- plane to z- plane, stability and 
minimum phases, and digital filter design, applications for research and 
innovation 
 

DENEE723 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Digital Signal Processing 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับสัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์สัญญาณ
แบบไม่ต่อเนื่อง การแปลงแซด การแปลงฟูรีเยร์ อัลกอริทึมแบบเร็วสำหรับการแปลงฟูรีเยร์ 
การวิเคราะห์ฟูรีเยร์ของสัญญาณและระบบในโดเมนเวลา การออกแบบตัวกรองดิจิทัล 
การประมวลผลสัญญาณโฮโมมอร์ฟิก การประมาณสเปคตรัมกำลัง และการแปลงฮิลเบิร์ต 
แบบไม่ต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of discrete time signals and systems, analysis of discrete 
time signals, z- transform, discrete Fourier transform, fast algorithm for the 
discrete Fourier transform, Fourier analysis of discrete time signals and 
systems, digital filter design, homomorphic signal processing, power 
spectrum estimation, and discrete Hilbert transform, applications for research 
and innovation 
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DENEE724 การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Data and Computer Communications 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล ข้อกำหนดการจัดระดับชั้นเครือข่าย สถาปัตยกรรม
เครือข่าย การส่งถ่ายข้อมูล คุณสมบัติของตัวกลาง การมอดูเลตชั่น การมัตติเพล็กซิ่ง  
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด วิธีการจุดต่อจุดบนชั้นเครือข่าย การเชื่อมโยง
แบบจำลองการประวิงในเครือข่ายข้อมูล การสื่อสารแบบเข้าถึงได้หลายเส้นทาง การควบคุม
กระแสข้อมูล ข้อกำหนดการสื ่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ โครงข่ายข้อมูลสาธารณะ 
โครงข่ายสื ่อสารท้องถิ ่น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายสื ่อสารด้วย
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์สื่อสารข้อมูล การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of data communications, networks Layered protocols, 
network architectures, data transmission, characteristics of transmission 
media, modulation, multiplexing, error detection and error correction, point-
to- point protocols at network layer, delay models, multi- access 
communications, data flow control, computer-to-computer communications 
protocols, public data networks, local area data networks, hardware and 
software in data and computer communications network system, and data 
communications applications, applications for research and innovation 
 

DENEE725 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและเครือข่าย 3(3-0-6) 
Selected Topics in Advanced Computer and Netwok Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและเครือข่ายที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหา
หรือการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและ
เครือข่าย สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ  
Advanced study on selected topics in advanced computer and netwok 
engineering of current interest, technologies and knowledge applicable in the 
new situations, problem- solving or applications for research and innovation 
development on advanced computer and netwok engineering for enterprise, 
social, community, and country 
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DENEE726 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและเครือข่าย 3(2-3-5) 
Special Problems in Advanced Computer and Netwok Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ต้องอาศัย
หลักการว ิเคราะห ์องค์ความร ู ้ข ั ้นส ูงด ้านว ิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ว ิศวกรรม  
และเทคโนโลยี และการจำลองหรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็น 
ที่ศึกษา การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in computer and netwok engineering field 
based on advanced analysis of body of knowledge in science, mathematics, 
engineering and technology (STEM), and simulations or experiments to 
provide conclusions on their interesting problems, applications for research 
and innovation 
 

DENEE727 สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Cloud Computing Architecture  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ นโยบายและการ
จัดการทรัพยากร การกำหนดค่าเครือข่ายเสมือน การปรับตัวแบบอัตโนมัติ การออกแบบ
และกระบวนการสำหรับความเชื่อถือได้ และการจัดการซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ขั ้นสูง  
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of cloud computing and storage services, resource and 
policy management, virtual networking configuration, scaling and 
automation, design and process for reliability, and advanced managing 
software containers, applications for research and innovation 
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DENEE728 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Software Engineering   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวปฏิบัติของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องมือและ
กระบวนทัศน์สำหรับข้อมูลจำเพาะ การออกแบบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์และ
การทดลองใช ้ กระบวนทัศน์การเข ียนโปรแกรมใหม่ การตรวจสอบแบบจำลอง  
การออกแบบที่ดำเนินการได้ การออกแบบสำหรับวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ และระบบ
อัตโนมัติของการสร้างการทดสอบและการดำเนินการ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
Advanced study of goals and practices of software engineering, tools and 
paradigms for specified data, software design, software testing and 
implementation, new programming paradigms, model checking, executable 
designs, design for software evolution, and automation of test generation and 
execution, applications for research and innovation 
 

DENEE729 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Software Architecture 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
รูปแบบลำดับชั้น รูปแบบไคลเอนเซิร์ฟเวอร์ รูปแบบมาสเตอร์สเลฟ รูปแบบโบรกเกอร์  
รูปแบบเพียร์ทูเพียร์ รูปแบบโมเดล-วิว-คอรโทรลเลอร์ และรูปแบบอินเตอร์พลีเตอร์ 
กรณีศึกษาจริงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of software architecture, software architecture design, 
layered pattern, client-server pattern, master-slave pattern, broker pattern, 
peer-to-peer pattern, model-view-controller pattern, and interpreter pattern, 
real case studies from industrial business sectors, applications for research 
and innovation 
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DENEE730 การประมวลผลสมรรถนะสูงและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6) 
 High Performance Computing and Cloud Computing  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั ้นสูงเกี ่ยวกับการประมวลผลสมรรถนะสูงและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
โปรแกรมแบบขนาน การออกแบบโปรแกรม การแบ ่งพาร ์ต ิช ัน การทำแผนที่   
ความละเอียด ซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลสมรรถนะสูง กระบวนทัศน์การเขียน
โปรแกรมทางเลือก และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
Advanced study of high performance computing and cloud computing, 
parallel programs, program design, partitioning, mapping, granularity. 
software for high performance computing, alternative programming 
paradigms, and cloud computing, applications for research and innovation 
 

DENEE731 เทคโนโลยีบล็อคเชน 3(3-0-6) 
 Blockchain Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี ่ยวกับการเข้ารหัส เง ินตราเข้ารหัสลับ บิตคอยน์ ข้อกำหนดตามฉันทามติ  
การพิส ูจน ์การทำงาน การพิส ูจน ์ว ่าม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย การจ ัดการและป ้องกัน 
ความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล การโจมตีทางเครือข่าย เอธิเร ียม สัญญาอัจฉริยะ  
ความเป็นส่วนตัว การขยายขนาด และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบล็อคเชน  
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of cryptography, cryptocurrencies, bitcoin, blockchain consensus 
protocol, proof of work, proof of stake, managing and protecting digital assets, 
network attacks, ethereum, smart contracts, privacy on the blockchains,  
scaling blockchains,  and legal aspects and regulation, applications for 
research and innovation 
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DENEE732 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
Selected Topics in Advanced Sotfware Engineering and Applications 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเก่ียวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและการประยุกต์ที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหา
หรือการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและ 
การประยุกต์สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ  
Study on selected topics in advanced sotfware engineering and applications 
of current interest, technologies and knowledge applicable in the new 
situations, problem- solving or applications for research and innovation 
development on advanced sotfware engineering and applications for 
enterprise, social, community, and country 

 

DENEE733 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและการประยุกต์ 3(2-3-5) 
Special Problems in Advanced Sotfware Engineering and Applications 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์ที่ต้องอาศัย
หลักการว ิเคราะห ์องค์ความร ู ้ข ั ้นส ูงด ้านว ิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ว ิศวกรรม  
และเทคโนโลยี และการจำลองหรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็น 
ที่ศึกษา การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in Sotfware Engineering and Applications field 
based on advanced analysis of body of knowledge in science, mathematics, 
engineering and technology (STEM), and simulations or experiments to 
provide conclusions on their interesting problems, applications for research 
and innovation 
 

DENEE734 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Artificial Intelligence and Machine Learning 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู ้สอน  
การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่ม การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง ข่ายงานประสาทเทียม 
และการเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
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Advanced study of artificial intelligence and machine learning, supervised 
learning, unsupervised learning, clustering, reinforcement learning, artificial 
and recurrent neural network, and deep learning, applications for research 
and innovation 
 

DENEE735 การประมวลผลภาพและการรับรู้ภาพดิจิทัลขั้นสูง  3(3-0-6) 
Advanced Digital Image Processing and Computer Vision 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการประมวลผลภาพและการรับรู้ภาพดิจิทัล การนำเข้าภาพ รูปแบบ
การจัดเก็บไฟล์ภาพ การประมวลผลภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การจำแนกและ
การแบ่งพื ้นที ่ภาพ การเข้ารหัสสัญญาณภาพ การถอดรหัสสัญญาณภาพ การบีบอัด
สัญญาณภาพ การรับรู ้ภาพโดยคอมพิวเตอร์ การตีความภาพ การรู ้จำ รูปแบบและ 
การจดจำใบหน้า เทคนิคแบบเชิงเส้น แบบไม่เป็นเชิงเส้น และแบบเฟ้นสุ่ม การประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of digital image processing and computer vision, image 
acquisition, digital image files format, image processing, image enhancement, 
image clustering and segmentation, image encoding, image decoding, image 
compression, computer vision, image interpretation, pattern recognition and 
face recognition, linear, non- linear, and stochastic techniques, applications 
for research and innovation 
 

DENEE736 ทฤษฎีฟัซซีเซตเพื่อความฉลาดเชิงคำนวณ 3(3-0-6) 
Fuzzy Set Theory for Computational Intelligence 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับทฤษฎีฟัซซีเซตและการดำเนินการ การคำนวณเลขฟัซซี ทฤษฎีความ
เป็นไปได้ ความสัมพันธ์แบบฟัซซี ตรรกศาสตร์ฟัซซี และการประยุกต์ใช้ฟัซซีเซตเพ่ือความ
ฉลาดเชิงคำนวณ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of fuzzy set and its operations, fuzzy number arithmetic, possibility 
theory, fuzzy relations, fuzzy logic, and problem solving with fuzzy sets for 
computational intelligence, applications for research and innovation 
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DENEE737 เทคโนโลยีการรู้จำรูปแบบ 3(3-0-6) 
Pattern Recognition Technology 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรู้จำรูปแบบ ตัวบอกประเภทแบบเบย์ส ตัวบอกประเภท 
แบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การจำแนกประเภทที่ขึ้นอยู่กับบริบท การเลือกลักษณะ
เด่นของข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล และฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการรู้จำรูปแบบ  
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of pattern recognition technology, classifiers based on Bayes decision 
theory, linear and non-linear classifiers, context-dependent classification, 
feature selection, clustering, and hardware and software for pattern 
recognition, applications for research and innovation 
 

DENEE738 เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6) 
Big Data and Cloud Computing Technology 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการทางสถิติ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลแบบกระจาย 
โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบแมพรีดิวซ์ การใช้บริการกลุ่มเมฆสาธารณะ การจัดรูปแบบ
และทำความสะอาดข้อมูลขนาดใหญ่ การค้นหาและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  
และการแสดงผลข้อมูล การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of big data and cloud computing technology, big data analysis, big data 
statistics, big data databases, distributed data processing, Map Reduce 
programming model, public cloud services, big data wrangling, exploratory 
and big data computing, and data visualization, applications for research and 
innovation 
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DENEE739 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Data Analytics 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การตัดสินใจด้วยข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ
ทำความสะอาดข้อมูล การจัดการและการคำนวณข้อมูล การแสดงผลและนำเสนอข้อมูล 
และการโปรแกรมภาษาอาร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
Advanced study of data analytics, data-driven decision-making, data 
preparation, data cleaning, data organization and calculation, visualization 
and presentation of data findings, and data analysis with R programming, 
applications for research and innovation 
 

DENEE740 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูงด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) 
Advanced Big Data Management with Machine Learning 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของเครื่องด้วยเทนเซอร์โฟลว์ 
การออกแบบระบบการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างระบบการเรียนรู้ของเครื่อง การเข้าใจ
รูปภาพ แบบจำลองลำดับสำหรับลำดับเวลาและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  
ทรานสฟอร์เมอร์ และระบบให้คำแนะนำ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of big data management with machine learning machine 
learning with TensorFlow, designing machine learning systems, production 
machine learning systems, image understanding, sequence models for time 
series and natural language processing, transformer, and recommendation 
systems, applications for research and innovation 
 

DENEE741 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 3(3-0-6) 
Selected Topics in Advanced Machine Learning Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหา
หรือการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 
สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ  
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Study on selected topics in advanced machine learning engineering of 
current interest, technologies and knowledge applicable in the new 
situations, problem- solving or applications for research and innovation 
development on advanced machine learning engineering for enterprise, 
social, community, and country 
 

DENEE742 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 3(2-3-5) 
Special Problems in Advanced Machine Learning Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่องที่ต้องอาศัยหลักการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี และ
การจำลองหรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็นที่ศึกษา การประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in machine learning engineering field based on 
advanced analysis of body of knowledge in science, mathematics, 
engineering and technology (STEM), and simulations or experiments to 
provide conclusions on their interesting problems, applications for research 
and innovation 
 

DENEE761 การวัดขั้นสูงในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
Advanced Instrumentation for Automatic Control System  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั ้นสูงเกี ่ยวกับการวัดในงานระบบควบคุมอัตโนมัต ิ มาตรวิทยาของการวัด 
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ระบบเก็บข้อมูล ระบบคลาวด์ การบันทึก แสดงผลและควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เนต 
อ ินเตอร ์ เนตของท ุกสรรพส ิ ่ ง ซอฟต ์แวร ์คอมพิวเตอร ์สำหร ับว ิ เคราะห ์ข ้อมูล  
ระบบการรายงาน การวัดและการแจ้งเตือนแบบเวลาจริง และการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
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Advanced study of instrumentation for automatic control system, 
measurement metrology, sensor and transducer technology, physical 
environment sensors, datalogger system, cloud system, recording, monitoring 
and control with the internet network. internet of everything, computer 
software for data analysis, reporting system, measurement and real-time 
notification, and instrument caribations, applications for research and 
innovation 
 

DENEE762 วิศวกรรมหุ่นยนต์  3(3-0-6) 
 Robotics Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับวิศวกรรมหุ่นยนต์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์  
การควบคุมตําแหน่งและทิศทาง การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์
และสัตว์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์ ระบบสื่อสารสำหรับหุ่นยนต์ 
และการใช้งานหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of robotics engineering, robotics technology, robotics 
movement, position and direction control, biomimetic robotics analysis, and 
robotics hardware and software, robotic communications, and robotic 
applications, applications for research and innovation  
 

DENEE763 การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ขั้นสูงในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Advanced Robotic Applications for Automation Process 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติขั้นสูงเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ 
การใช้หุ ่นยนต์ด้วยแมชชีนวิชั ่น ซอฟต์แวร์จำลองการทำงาน การควบคุมหุ ่นยนต์
อ ุตสาหกรรม การออกแบบ การโปรแกรม การติดต ั ้ง และการทดสอบหุ ่นยนต์  
การวิเคราะห์และปรับปรุงในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
และนวัตกรรม 
Advanced study and practice of robotic applications for automation process, 
machine vision robotics operation, simulation software, industrial robotics 
control, robotics design, programming, installation, and testing, analysis and 
improvement in automation process, applications for research and innovation 
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DENEE764 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง 3(3-0-6) 
Selected Topics in Advanced Robotics Engineering and  
Automation Control Systems 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูงที่
น่าสนใจในปัจจุบัน เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
การแก้ปัญหาหรือการประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ  
Study on selected topics in advanced robotics engineering and automation 
control systems of current interest, technologies and knowledge applicable 
in the new situations, problem-solving or applications for research and 
innovation development on advanced robotics engineering and automation 
control systems for enterprise, social, community, and country 
 

DENEE765 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง 3(2-3-5) 
Special Problems in Advanced Robotics Engineering and  
Automation Control Systems 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้อง
อาศัยหลักการวิเคราะห์องค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี และการจำลองหรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็นที่ศึกษา 
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study on problems in robotics engineering and automation control 
systems field based on advanced analysis of body of knowledge in science, 
mathematics, engineering and technology (STEM), and simulations or 
experiments to provide conclusions on their interesting problems, 
applications for research and innovation 
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DENEE781 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 
Electric and Electronics Technology for Agriculture  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเกษตร มาตรวิทยาของการวัด 
เซ ็นเซอร ์และทรานสดิวเซอร ์ เซ ็นเซอร ์ตรวจว ัดสภาพแวดล ้อมทางการเกษตร  
ระบบควบคุมและประมวลผล ระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดการข้อมูลบนระบบคลาวด์ การควบคุมระยะไกล และเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ  
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Advanced study of electric and electronics technology for agriculture, 
measurement metrology, sensor and transducer technology, agricultural 
environment sensors, processing and control system, electric power system 
for agriculture, recording and analysis system, cloud system data 
management, remote control, and precision agriculture technology, 
applications for research and innovation 
 

DENEE782 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเกษตร 3(2-3-5) 
Applications of Microcontroller for Agriculture  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเกษตร การเขียน
โปรแกรมและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ฐานข้อมูล
ทางการเกษตร เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้เพื ่อการเกษตร  
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study and practice on applications of microcontroller for agriculture, 
programming and implementing of computer software for solving agricultural 
problems, agricultural database, microcontroller technology, and 
applications for agriculture, applications for research and innovation 
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DENEE783 เทคโนโลยีไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูปทางการเกษตร 3(3-0-6) 
 Electrical Technology in Agricultural Processing  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูปทางการเกษตร ผลผลิตทาง
การเกษตรของประเทศไทย ผลผลิตตามฤดูกาล การวิเคราะห์ตลาด การถนอมอาหาร  
การแปรร ูปและการเพิ ่มม ูลค ่าส ินค้าเกษตร เทคโนโลยีไฟฟ้าเพื ่อเกษตรต ้นน้ำ  
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ เทคโนโลยีสำหรับการจัดการแหล่งน้ำ ปุ๋ยและดินสำหรับ
เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีไฟฟ้าในการเปลี ่ยนเพศสัตว์และการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 
เทคโนโลยีไฟฟ้าเพื ่อเกษตรกลางน้ำ การถนอมอาหาร การแปรรูป การสกัด และ
เทคโนโลยีไฟฟ้าเพ่ือเกษตรปลายน้ำ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of electrical technology in agricultural processing, agricultural products 
of Thailand, seasonal produce, market analysis, food preservation, processing 
and value-added for agricultural products, electrical technology for the 
agriculture upstream agriculture, cultivation, animal husbandry, technology 
for managing water resources, fertilizer and soil for precision agriculture, 
electrical technology for animal sex change and seed improvement, 
electrical technology for the agriculture main stream, food preservation, 
processing, extraction, and electric technology for downstream, applications 
for research and innovation 
 

DENEE784 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง 3(3-0-6) 
Selected Topics in Advanced Agri-Intelligence Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเลือกทางด้านวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูงที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหาหรือ 
การประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั ้นสูง 
สำหรับสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ  
Study on selected topics in advanced agri-intelligence engineering of current 
interest, technologies and knowledge applicable in the new situations, 
problem-solving or applications for research and innovation development on 
advanced agri-intelligence engineering for enterprise, social, community, and 
country 
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DENEE785 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง 3(2-3-5) 
Special Problems in Advanced Agri-Intelligence Engineering 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาข้ันสูงเก่ียวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะที่ต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์
องค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี และการจำลอง
หรือการทดลองเพื่อเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็นที่ศึกษา การประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
และนวัตกรรม 
Advanced study on problems in agri-intelligence engineering field based on 
advanced analysis of body of knowledge in science, mathematics, 
engineering and technology (STEM), and simulations or experiments to 
provide conclusions on their interesting problems, applications for research 
and innovation 
 

DENEE801 การวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Research and Development Education in Electrical  
 and Computer Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ศึกษาปรัชญาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา มโนทัศน์ของการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี กลยุทธ์และรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
วิศวกรรมการเรียนและการสอนด้านวิศวกรรม การศึกษาแบบสหวิทยาการและบูรณาการ
ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมในวิศวกรรมศึกษา 
การค้นคว้าและนำเสนอผลการวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
Study of philosophy in electrical and computer engineering education; 
learning and teaching engineering concept; strategies, technology, learning, 
and teaching models; engineering curriculum development, engineering 
learning, and teaching technology, interdisciplinary and integrated studies, 
creativity, design, problem-solving, and teamwork in engineering education, 
research study and presentation in English, and applications for research and 
innovation 
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DENEE802 การออกแบบระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Technology Instructional System Design  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ศึกษาแนวค ิด ทฤษฎ ี ร ูปแบบ และองค ์ประกอบของระบบการเร ียนการสอน 
ทางเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบระบบการเรียนการสอนตาม
ความต ้องการขององค ์กร การว ิ เคราะห ์ และการบร ิหารจ ัดการ การออกแบบ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การออกแบบการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรทางเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยด้านการออกแบบระบการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of concepts, theories, patterns, and elements of instructional 
technology system, application of technology for instructional system design 
according to organizational requirements, analysis and management, learning 
environment design, training design, technology curriculum development, 
analysis and synthesis of technology instructional system design research, 
and applications for research and innovation 
 

DENEE803 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Innovation and Technology Education in Electrical  
 and Computer Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ศึกษาแนวโน้ม ผลกระทบ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การใช้งาน
เครือข่ายสังคมและโปรแกรมสำเร็จรูป การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้งานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเรียนการสอน 
Study of trend, impact, development of educational innovation and 
technology; social network and software utilization; information technology 
and computer network management, electronic media design; applications 
of modern technology and innovation for instruction 
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DENEE804 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(3-0-6) 
Selected Topics in Electrical and Computer Engineering Education 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา และแนวโน้มในอนาคตของ
งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
Study of the contents of electrical and computer engineering education topics 
and future trends of research in electrical and computer engineering education 
 

DENEE805 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-3-5) 
Special Problems in Electrical and Computer Engineering Education 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาปัญหาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ต้อง
อาศัยหลักการวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี  
และการศึกษาผลการจำลองมาเป็นข้อสรุปหรือคำตอบในประเด็นที ่ศึกษา และการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนวัตกรรม 
Study of interesting problems in electrical and computer engineering 
education field based on analysis of the body of knowledge in science, 
mathematics, engineering technology and education (STEM), simulation work 
to provide conclusions on their interesting problems, and applications for 
research and innovation 

 

DENEE821 การบริหารโครงการวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกิจ   3(3-0-6) 
 Engineering Project and Enterprise Management 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกิจ การวิเคราะห์
บริบทของอุตสาหกิจและโครงการวิศวกรรม วิสัยทัศน์และเป้าหมาย การกำหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการวิศวกรรม การวางแผนโครงการ การบริหารเวลา  
การวิเคราะห์ต ้นทุน การบริหารงบประมาณและการเง ิน การบริหารความเสี ่ยง  
การประเมินโครงการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกิจสมัยใหม่ การวางแผนและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกิจ การวิจัยดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพ การจัดการ
สินค้าคงคลัง การจัดการซ่อมบำรุง โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และกรณีศึกษา 
การจัดการพลังงานในอุตสาหกิจ  

440



84  

 Study of engineering project and enterprise managements, contexts of 
enterprise and engineering project, vision and mission of the enterprise and 
engineering project, objective and scope specifications for engineering 
project, project planning, time management, cost analysis, budget and 
financial management, risk management, project evaluation, case studies of 
modern enterprise management, planning and efficiency improvement for 
enterprise, operational research, quality control, inventory management, 
maintenance management, logistic and supply chain, and case study of 
energy management in the enterprise 
 

DENEE822 โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถานประกอบการ 1 3(2-3-5) 
Advanced Innovation Project in Enterprise 1 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติขั ้นสูงเกี ่ยวกับการสำรวจ การค้นพบ และการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ การแก้ปัญหา  หรือพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับสถานประกอบการ การวิเคราะห์ความสำคัญและที่มา
ของปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นสิทธิบัตร การสืบค้นบัญชีนวัตกรรมและ
สิ ่งประดิษฐ์ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม  การจำลองแบบของนวัตกรรมทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า การพัฒนาเครื ่องต้นแบบ การทดสอบและทดลอง ผลและอภิปราย  
สรุปและข้อเสนอแนะ การอ้างอิง การสอบปากเปล่า และจัดทำรายงาน 
Advanced study and practice on electrical engineering suvey, discovery, and  
applications in the new situations, problem - solving or technology and 
innovation development on electrical engineering for the enterprise, analysis 
of problem statement, literature review, search for patent, innovation and 
invention accountings, innovation design and development, simulation of the 
electrical engineering innovation, prototype development, testing and 
experiment, results and discussion, conclusion and suggestions, citation and 
references, oral presentation, and writing the project report  
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DENEE823 โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถานประกอบการ 2 3(2-3-5) 
Advanced Innovation Project in Enterprise 2 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาและปฏิบัติขั ้นสูงเกี ่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ในสถานประกอบการ การแก้ปัญหา หรือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับสถานประกอบการ การวิเคราะห์ความสำคัญและที่มาของ
ปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นสิทธิบัตร การสืบค้นบัญชีนวัตกรรมและ
สิ ่งประดิษฐ์ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การจำลองแบบของนวัตกรรมทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า การพัฒนาเครื ่องต้นแบบ การทดสอบและทดลอง ผลและอภิปราย  
สรุปและข้อเสนอแนะ การอ้างอิง การสอบปากเปล่า และจัดทำรายงาน 
Advanced study and practice on electrical engineering applications in the new 
situations in enterprise, problem - solving or technology and innovation 
development on electrical engineering for the enterprise, analysis of problem 
statement, literature review, search for patent, innovation and invention 
accountings, innovation design and development, simulation of the electrical 
engineering innovation, prototype development, testing and experiment, 
results and discussion, conclusion and suggestions, citation and references, 
oral presentation, and writing the project report 
 

DENEE824 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 1 3(0-20-0) 
Work – integrated Learning in a Doctoral Course 1 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ปฏิบัติการศึกษาขั้นสูงในสถานประกอบการในลักษณะของพนักงานประจำ ปฏิบัติการ
เรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อการ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับสถาน
ประกอบการ จัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าขนาดเล็กในสถานประกอบการ เขียนรายงาน 
และสอบปากเปล่า 
Advanced practice study in the enterprise as an employee in the workplace, 
work –  integrated learning, lesson learned on electrical engineering to  
problem–solving or technology and innovation development on electrical engineering 
for the enterprise, do mini project in the enterprise, and oral examination 
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DENEE825 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 2 3(0-20-0) 
Work – integrated Learning in a Doctoral Course 2 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : DENEE824 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 1 
ปฏิบัติการศึกษาขั้นสูงในสถานประกอบการในลักษณะของพนักงานประจำ ปฏิบัติการ
เรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือ 
การแก ้ป ัญหา หร ือพ ัฒนาเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมทางว ิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับ 
สถานประกอบการ จัดทำโครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าขนาดเล็กในสถานประกอบการ 
เขียนรายงาน และสอบปากเปล่า 
Advanced practice study in the enterprise as an employee in the workplace, 
work –  integrated learning, lesson learned on electrical engineering to 
problem –  solving or technology and innovation development on electrical 
engineering for the enterprise, do mini innovation project in the enterprise, 
and oral examination 
 

DENEE826 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 3 6(0-40-0) 
Work – integrated Learning in a Doctoral Course 3 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ปฏิบัติการศึกษาขั้นสูงในสถานประกอบการในลักษณะของพนักงานประจำ ปฏิบัติการ
เรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือ 
การแก ้ป ัญหา หร ือพ ัฒนาเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมทางว ิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับ 
สถานประกอบการ จัดทำโครงงานนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานประกอบการ 
เขียนรายงาน และสอบปากเปล่า 
Advanced practice study in the enterprise as an employee in the workplace, 
work –  integrated learning, lesson learned on electrical engineering to 
problem –  solving or technology and innovation development on electrical 
engineering for the enterprise, do innovation project in the enterprise, writing 
a report, and oral examination 
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DENEE827 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 4 6(0-40-0) 
Work – integrated Learning in a Doctoral Course 4 
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : DENEE826 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญาเอก 3 
ปฏิบัติการศึกษาขั้นสูงในสถานประกอบการในลักษณะของพนักงานประจำ ปฏิบัติการ
เรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพ่ือ 
การแก ้ป ัญหา หร ือพ ัฒนาเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมทางว ิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับ 
สถานประกอบการ จัดทำโครงงานนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าในสถานประกอบการ 
เขียนรายงาน และสอบปากเปล่า 
Advanced practice study in the enterprise as an employee in the workplace, 
work –  integrated learning, lesson learned on electrical engineering to 
problem –  solving or technology and innovation development on electrical 
engineering for the enterprise, do innovation project in the enterprise, writing 
a report, and oral examination 
 

DENEE828 มอดูลการเรียนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์    3(0-9-0) 
Independent Learning Module in Electrical and 
Computer Engineering  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ศึกษาการเรียนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ด้วยการเทียบโอนประสบการณ์
การเรียนรู ้จากผลงาน งานอาชีพ การฝึกอบรม สัมมนา การสอบ หรืออื่นๆ ในหัวข้อ
ว ิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หรือตามคำแนะนำของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
ซึ่งจะต้องมีหนังสือรับรองผลจากหน่วยงานหรือองค์กร เทียบได้ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง 
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ ในการเทียบ
โอนประสบการณ์อาจกำหนดให้มีการสัมภาษณ์ สาธิต แสดง ดูงาน ดูสถานการณ์จริง  
การนำเสนอ การสอบปากเปล่า หรือการสอบข้อเขียน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 มอดูล  
โดยเลือกอิสระจากมอดูลต่อไปนี้ 

(1) ระบบผลิตไฟฟ้ากำลัง 
(2) ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้ากำลัง 
(3) การออกแบบระบบไฟฟ้า 
(4) การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 
(5) คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง 
(6) เทคนิคไฟฟ้าแรงสูง 
(7) เทคโนโลยีพลาสม่า 
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(8) วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
(9) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
(10) ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
(11) ไมโครกริดและสมาร์ตกริด 
(12) ระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(13) อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม 
(14) เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
(15) เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
(16) การควบคุมอัตโนมัติ 
(17) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
(18) ระบบสมองกล 
(19) เทคโนโลยีชีวการแพทย์ 
(20) การสื่อสารดาวเทียม 
(21) การสื่อสารด้วยแสง 
(22) การสื่อสาร 5 จี และการสื่อสารในอนาคต 
(23) เทคโนโลยีไมโครเวฟ 
(24) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
(25) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(26) เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 
(27) เทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(28) เทคโนโลยีการประมวลผลประสิทธิภาพสูงและระบบคลาวด์ 
(29) เทคโนโลยีบล็อคเชน 
(30) เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
(31) หัวขอ้เรียนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
(32) หัวข้อเรียนรู้อิสระทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(33) หัวข้อเรียนรู้อิสระทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

Module independent learning on electrical and computer engineering by 
learning experience transfer from certificated of portfolios, careers, trainings, 
seminars, and examinations, or equivalents on independent electrical and 
computer engineering topics or advisors’ recommendations of learning 
experience at least 1 3 5  hours. In evaluation of learning, the curriculum 
responsibility committee who considering the transfer experiences may call 
for the interview, demonstration, show, job visit, real situation visit, 
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presentation, oral examination, or writing examination no less than 3 modules 
from the independent module of: 

(1) Power generation systems 
(2) Transmission and distribution systems 
(3) Electrical system design 
(4) Electric power system analysis 
(5) Power system quality 
(6) High voltage technology 
(7) Plasma technology 
(8) Computer methods in electrical engineering 
(9) Renewable energy technology 
(10) Photovoltaic systems 
(11) Microgrids and smart grids 
(12) Agri-intelligence systems 
(13) Power electronics and control 
(14) Electric drive technology 
(15) Electric vehicle technology 
(16) Automation control 
(17) Robotics technology 
(18) Embedded systems 
(19) Biomedical technology 
(20) Satellite communications 
(21) Optical communications 
(22) 5G and future of communications 
(23) Microwave technology 
(24) Internet of everything technology 
(25) Artificial intelligence technology 
(26) Data and computer communication technology 
(27) Software technology 
(28) High performance and cloud computing technology 
(29) Blockchain technology 
(30) Big data management technology 
(31) Independent learning in electrical engineering  
(32) Independent learning in electronic engineering  
(33) Independent learning in computer engineering  
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3)  วิทยานิพนธ์ 
DENEE901 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   48(0-144-0) 

Doctoral Thesis  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้วยการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์จริง  
ที่นำไปสู่การยกระดับของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ การจัดทำและ
สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์ การรายงานและการสอบ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 

หรือ U (Unsatisfactory)  ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Research, construct knowledge, problem –  solving, or technology and 
innovation development using electrical engineering knowledge application 
for new situations or real situations to improvement of the enterprise, social, 
community, and country, thesis proposal writing and examination, thesis 
researching, thesis progress report and examination, thesis writing, and thesis 
defense examination 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
 

DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   72(0-216-0) 
Doctoral Thesis  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้วยการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์จริง  
ที่นำไปสู่การยกระดับของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ การจัดทำและ
สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์ การรายงานและการสอบ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 

หรือ U (Unsatisfactory)  ม.จ. (ไม่พอใจ) 
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Research, construct knowledge, problem –  solving, or technology and 
innovation development using electrical engineering knowledge application 
for new situations or real situations to improvement of the enterprise, social, 
community, and country, thesis proposal writing and examination, thesis 
researching, thesis progress report and examination, thesis writing, and thesis 
defense examination 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
 

DENEE903 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  36(0-108-0) 
Doctoral Thesis  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้วยการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์จริง  
ที่นำไปสู่การยกระดับของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ การจัดทำและ
สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์ การรายงานและการสอบ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 

หรือ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Research, construct knowledge, problem –  solving, or technology and 
innovation development using electrical engineering knowledge application 
for new situations or real situations to improvement of the enterprise, social, 
community, and country, thesis proposal writing and examination, thesis 
researching, thesis progress report and examination, thesis writing, and thesis 
defense examination 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
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DENEE904 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก   48(0-144-0) 
Doctoral Thesis  
รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้วยการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์จริง  
ที่นำไปสู่การยกระดับของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ การจัดทำและ
สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การทำวิทยานิพนธ์ การรายงานและการสอบ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 

หรือ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Research, construct knowledge, problem –  solving, or technology and 
innovation development using electrical engineering knowledge application 
for new situations or real situations to improvement of the enterprise, social, 
community, and country, thesis proposal writing and examination, thesis 
researching, thesis progress report and examination, thesis writing, and thesis 
defense examination 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
 

GEMWL101 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตศึกษา   3(2-3-5) 
Preparatory English Skill for Graduates 
รหัสรายวิชาเดิม (Course code of last version) : ไม่มี (None) 
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None) 
ศึกษาและปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการถามตอบ 
ทักษะการนำเสนอ คำและวลีโครงสร้างของประโยคพื้นฐาน ย่อหน้า โครงสร้างของ
บทความ ทักษะการอ่าน การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ ทักษะการเขียนเบื้องต้น การเรียบ
เรียงความคิดและการเขียนเพื่อการเตรียมความ พร้อมสำหรับบัณฑิตด้านงานวิชาการและ
วิจัย โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ การเรียนรู้สถานการณ์ทำงานใน
ห้องปฏิบัติการ โรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน การประชุม และการสัมมนา   
หมายเหตุ  1) รายวิชานี้ ต้องจัดให้มีจำนวนชั่วโมงและเนื้อหาที่สอนโดยอาจารย์ผู้ สอน

ชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 2) การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. 

(พอใจ) หรือ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
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Study and practice of English usage, listening skill, speaking skill, questioning 
and answer skills, oral presentation skill, word and phrase, basic sentence, 
paragraph, article structure, reading skill; critical reading, basic writing; 
coherence and writing process for graduates’ preparation of academic and 
research operations via classroom instruction and learning situations of 
laboratory, workshop, work site, meeting, and seminar 
Remark  1) This course is also lectured by foreigner teacher or staff of at least 

65 percent. 
 2) The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
 

GEMWL102 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
เพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
Graduate English Studies Skill for Academic Presentation 
รหัสรายวิชาเดิม (Course code of last version) : ไม่ม ี(None) 
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : GEMWL101 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม

สำหรับบัณฑิตศึกษา  
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม  
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะการฟัง-พูด ทักษะการนำเสนอ การอธิบายขั้นตอน  
การอธิบายกราฟ การสรุป การถามตอบ โครงสร้างของบทความ ประโยคประสม ประโยคซ้อน 
ทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะการเขียนสรุปความ และภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง 
ไปประชุมทางวิชาการต่างประเทศ 
หมายเหตุ  1) รายวิชานี้ ต้องจัดให้มีจำนวนชั่วโมงและเนื้อหาที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอน

ชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 2) การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. 

(พอใจ) หรือ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study of English for international conference presentation, listening-speaking 
skills, presentation skill, procedure description, graphing, conclusion, 
questioning, structure of article, compound sentence, complex sentence, 
comprehension reading skill, conclusion writing skill, and English for traveling 
to the international conference in foreign country 
Remark  1) This course is also lectured by foreigner teacher or staff of at least 

50 percent 
 2) The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
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GEMWL103 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
เพื่อการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ 
Graduate English Studies Skill for Academic and Thesis Writings 
รหัสรายวิชาเดิม (Course code of last version) : ไม่มี (None) 
วิชาบังคับก่อน (Prerequisite) : GEMWL102 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ

บัณฑิตศึกษา เพื ่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
หรือ มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ OOPT ไม่ต่ำกว่า 
81 คะแนน หร ือเทียบเท่า (GEMWL102 Graduate 
English Studies Skill for Academic Presentation, 
or the OOPT English standard examination 
results not less than 81 points, or equivalent)  

ศึกษาเก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ ทักษะการ
ฟังและการพูด ทักษะการอ่านขั้นสูง การอ่านบทความทางวิชาการและวิจัย ทักษะการ
นำเสนอผลงานวิจัย โครงสร้างของบทความและวิทยานิพนธ์ ทักษะการเขียนทางวิชาการ
และวิทยานิพนธ์ ทักษะการเขียนสำหรับ ความสำคัญและที่มา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลและอภิปราย ทักษะการสรุป สำนวนที่ใช้ ในงานเขียนทาง
วิชาการและวิทยานิพนธ์ และจรรยาบรรณในการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ 
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 

หรือ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study of English for international journal and thesis writing, listening and 
speaking skills, advanced reading skill, academic and research article readings, 
presentation skill, structure of article and thesis, academic and thesis writing 
skills, background and problem statement skill, literature review skill, research 
methodology skill, results and discussions skills, conclusion skill, and idioms 
for academic and thesis writing, and ethics in academic and thesis writing 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
1 นายอนนท์ นำอิน 

557030009xxxx 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2556 
2545 
2539 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  • การประยุกต์ใช้งานระบบโฟ
โตโวลตาอิก 
• ระบบโฟโตโวลตาอิก  
• หัวข้อประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2 นายกฤษดา ยิ่งขยัน 
350070028xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2555 
2539 
2536 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
• ปัญญาประดิษฐ์และการ
เรียนรู้ของเครื่อง 
• การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
• ไมโครโปรเซสเซอร ์

 3 นายอุเทน คำน่าน 
363980012xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2549 
2545 
2539 

รองศาสตราจารย ์ • การจำลองวงจรแปลงผัน
กำลังและการควบคุม 
• การแปลงผนักำลังโดยวิธีสวิตช์ 
• อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
• ระบบควบคุม 

4 นายนพพร พัชรประกิต ิ
350990056xxxx 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2554 
2545 
2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • พลังงานทดแทนข้ันสูง 
• เทคโนโลยีพลังงาน 
• อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  
• การจัดการพลังงานไฟฟ้า 
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ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
5 นายศุภกิต แก้วดวงตา 

350060020xxxx 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2554 
 

2550 
 

2548 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการ
กระจายคลื่น  
• วิศวกรรมสายอากาศ 
• วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง 
• สัมมนา 1 
• สัมมนา 2 

6 นายโกศล โอฬารไพโรจน ์
357990025xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2554 
2538 
2547 
2529 

รองศาสตราจารย ์ • วิธีการทางคอมพิวเตอร์ใน  
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
• ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
• วงจรไฟฟ้า  

7 นายชาญชัย เดชธรรมรงค ์
350990089xxxx 

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2555 
2538 
2534 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • วิธีการทางคณิตศาสตร์
วิศวกรรม  
• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
• วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

8 นายวิฑูรย์ พรมม ี
367010161xxxx 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ  . (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2555 
2546 
2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • วิธีการทางคณิตศาสตร์
วิศวกรรม  
• ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับ
งานวิศวกรรม 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 
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ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
9 นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน 

350990075xxxx 
วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2548 
2537 
2533 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • พลังงานทดแทนข้ันสูง 
• ไมโครกริด  
• ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

10 นายสามารถ ยะเชียงคำ 
352080008xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ     
         คอมพิวเตอร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2557 
 

2547 
2544 
2540 

อาจารย ์ • สัมมนา 1 
• สัมมนา 2 
• วงจรไฟฟ้า  
• เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 

11 นางสาวยุพดี หัตถสิน 
350120025xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า- 
         คอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์- 
        คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2553 
2541 

 
2538 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • สัญญาณและระบบ  
• การประมวลผลสญัญาณ
ดิจิทัล  
• การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

12 นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ 
350190064xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2560 
2548 
2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเกษตร 
• การวัดคุมทางอุตสาหกรรม
ขั้นสูง 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
• อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
• เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้า 
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ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
13 นายวิษณุ ทองเล็ก 

350030001xxxx 
ปร.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2557 
2545 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 

• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
• วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 

14 นายนพดล มณีเฑยีร 
350990008xxxx 

Ph.D. (Electrical Engineering) 
 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

Southern Taiwan University of Science and 
Technology, Taiwan 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2557 
 

2550 
2544 

อาจารย ์ • เทคโนโลยีอุปกรณส์ารกึ่ง
ตัวนำ 
• วิศวกรรมดิจิทลัขั้นสูงและ
อินเตอร์เนต็ในทุกสรรพสิ่ง 
• การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

15 นายปุณยสิริ บญุเป็ง 
550019000xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
        และโทรคมนาคม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

2554 
2550 
2547 

อาจารย ์ • เทคโนโลยีอุปกรณ์
สิ่งประดิษฐส์ารกึ่งตัวนำ 
• วงจรไฟฟ้า 
• วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
• เครื่องมือและการวัด
อิเล็กทรอนิกส ์

16 นายอนันต์ วงษ์จันทร์ 
360010017xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคมุ) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ 
        เครื่องมือวัด) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2561 
 

2552 
 

2549 

อาจารย ์ • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกล
จักรวิทัศน์ 
• ระบบควบคุมอัตโนมัติในงาน
อุตสาหกรรม 
• เครื่องมือวัดและการวัด
อิเล็กทรอนิกส ์
• เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร ์
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ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
17 นายวิโรจน์ ปงลังกา 

357070083xxxx 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์- 
         โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2558 
2546 
2539 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
• หลักการของระบบสื่อสาร  
• วิศวกรรมไมโครเวฟ 
• วงจรดิจิทัล 

18 นายณรงค์ เมตไตรพันธ ์
310210094xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ 
         คอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2557 
 

2548 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  • ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
• การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
• คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย 
• โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 

19 นายวิวัฒน์ ทิพจร 
350070017xxxx 

วศ.ด  . (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2552 
2545 
2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • หัวข้อเลือกทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
• การออกแบบระบบไฟฟ้า 
• ระบบไฟฟ้ากำลัง 
• การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 

20 นายพิเชษฐ เหมยคำ 
357010103xxxx  
 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
2551 
2545 
2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • การออกแบบสายอากาศ
สมัยใหม ่
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการ
กระจายคลื่น 
• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
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ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
21 นายอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร 

355990005xxxx 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2558 
2550 
2546 

อาจารย ์
 
 

• สัมมนา 1 
• วงจรดิจิทัล 
• วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
• ไมโครคอนโทรลเลอร ์

22 นายวันไชย คำเสน 
352010137xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ 
        คอมพิวเตอร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2556 
 

2547 
2540 

รองศาสตราจารย ์ • วิธีการทางคอมพิวเตอร์ใน
ระบบไฟฟ้ากำลัง  
• การจำลองวงจรแปลงผัน
กำลัง และการควบคุม 
• การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 

23 นายปณิฐิ แสนจิตร 
352990021xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ 
         คอมพิวเตอร์) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2558 
 

2550 
2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • การออกแบบระบบไฟฟ้า 
• วิศวกรรมส่องสว่าง 
• การเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร ์

24 นายจิรพนธ์ ทาแกง 
357050031xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ 
         คอมพิวเตอร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2562 
 

2558 
2550 
2545 

อาจารย ์ • เครื่องกลไฟฟ้า 1 
• การป้องกันระบบไฟฟ้า 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• วงจรไฟฟ้า 

25 นายพานิช อินต๊ะ               
350150024xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2549 
2546 
2544 

รองศาสตราจารย ์ • วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 
• การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าใน
งานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
• ระเบยีบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
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101  
101 

ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
26 นายธีระศักดิ์ สมศักดิ ์

350990078xxxx 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
ประกาศนียบตัรครูเทคนิคช้ันสูง 
(ไฟฟ้ากำลัง) 

Kanazawa University, Japan 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 

2551 
2543 
2539 

อาจารย์  
 
 
 

• พลังงานทดแทนข้ันสูง 
• ระบบโฟโตโวลตาอิกและการ
ประยุกต ์
• เทคโนโลยีพลังงาน 
• ระบบโฟโตโวลตาอิก 

27 นายวรจักร์ เมืองใจ 
357050127xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2559 
2550 
2541 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • สัมมนา 1 
• หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
• การออกแบบระบบบนฐาน
ของไมโครโพรเซสเซอร์ขั้นสูง 
• ไมโครคอนโทรลเลอร ์

28 นายพลกฤษณ์ ทุนคำ 
350110002xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2553 
2548 
2545 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • วิธีการทางคณติศาสตร์วิศวกรรม 
• การประมวลผลสญัญาณดจิิทัล 
• หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
• อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เกษตร 

29 นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ 
355990017xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ 
        คอมพิวเตอร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
        กำลัง) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
 

2546 
2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • วิธีการทางคอมพิวเตอร์ใน
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
• การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
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102  
102 

ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
30 นายสุวรรณ จันทร์อินทร ์

350990005xxxx 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2551 
 

2547 
 

2545 

อาจารย ์ • ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
• โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
• การแก้ปัญหาและการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
• หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 

31 นายขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล 
350010002xxxx 

Ph.D. (Computer Science) 
M.Eng.Sci. (Computer 
Science and Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

The University of Manchester, United Kingdom 
The University of New South Wales, 
Australia 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2552 
2546 

 
2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
 
 

• ระบบฐานข้อมูล  
• คณิตศาสตรด์ิสครีตสำหรับ
วิศวกรรม 

32 นายพินิจ เนื่องภิรมย ์
350010027xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา) 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2558 
2550 
2545 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง 
• การออกแบบวงจรกรองแบบ
แอนะล็อก 
• หลักการของระบบสื่อสาร 
• สัญญาณและระบบ 

33 นายสุชาติ จันทร์จรมานิตย์ 
350050044xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
M.Eng. (Electrical) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
University of Western Sydney, Australia 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2561 
2547 
2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • ระบบไมเ่ชิงเส้น 
• ระบบควบคุมแบบเชิงเส้นข้ัน
สูง 
• การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
• ระบบควบคุม 
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103  
103 

ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
34 นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง 

363020038xxxx 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม  . (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2554 
2547 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • วงจรไฟฟ้า 
• ระบบไฟฟ้าลากจูงสำหรับ
ระบบรถราง 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• หัวข้อประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

35 
 

นายธนพงศ์ คุ้มญาต ิ
363990018xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า- 
        โทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2558 
2549 

 
2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • หลักการของระบบสื่อสาร  
• วิศวกรรมไมโครเวฟ 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

36 นายยุทธนา มูลกลาง 
363980011xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2560 
2544 
2538 

อาจารย ์ • โครงสร้างข้อมลู 
• ไมโครโปรเซสเซอร ์
• ไมโครคอนโทรลเลอร ์
• การประมวลผลภาพแบบ
ดิจิทัล 

37 นายก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย ์
363010035xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

2560 
2552 
2548 

อาจารย ์ • โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานี
ไฟฟ้าย่อย 
• วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
• การป้องกันระบบไฟฟ้า  
• โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
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104  
104 

ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
38 นายณรงค์ฤทธ์ิ พิมพ์คำวงศ์ 

311010092xxx 
Ph.D. (Electrical Engineering) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   

Southern Taiwan University of Science and 
Technology, Taiwan 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2560 
 

2546 
2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • วิศวกรรมไฟฟ้า  
• วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
• คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

39 นายเอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 
396060018xxxx 

D.Eng. (Electrical Engineering) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Kyungsung University, South Korea 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2555 
2551 
2549 

อาจารย ์ • วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 
• การพัฒนาหลักสตูร 
• การบริหารจัดการช้ันเรียน
อาชีวศึกษา 
• หลักและวิธีการสอน 

40 นายกิจจา ไชยทน ุ
352010029xxxx 

ค.อ.ด. (การบรหิารอาชีวศึกษา) 
 
วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์) 
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2555 
 

2548 
 

2540 
2528 

อาจารย ์ • การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
• หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกล
จักรวิทัศน์ 
• โปรแกรมเมเบลิลอจิก
คอนโทรลเลอร์ในระบบอัตโนมัติ 

41 นายประเสริฐ ลือโขง 
357110048xxxx 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็

และสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

2560 
2549 

 
2544 

 

อาจารย ์
 

• การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
 1 นายรัฐพล จินะวงค์ 

350010046xxxx 
ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า-

โทรคมนาคม) 
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
 
วศ .บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรคมนาคม) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 

2557 
2553 

 
2545 

 
2548 

 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  • การผลติสื่อการสอน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
• การจดัการเรียนรู้และพัฒนา
หลักสตูรสาขาวศิวกรรม
อิเล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม 
• การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 

2 นายจักรภพ ใหมเ่สน 
350140008xxxx 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2562 
2549 
2542 

อาจารย ์ • การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
• คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
• ระบบปัญญาประดิษฐ ์
• ทฤษฎีฟัซซีเซต 

3 นายสมนึก สุระธง 
351010118xxxx 
 

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2562 
2548 
2543 

อาจารย ์ • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
• การออกแบบวงจรดิจิตลั 
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

4 นายระพินทร์ ขัดปิก 
350060023xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

2563 
2548 

 
2546 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ • เทคโนโลยเีรดาร ์
• วิศวกรรมสายอากาศ 
• ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม 1 
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ลำดับ 
ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาท่ีสอน 

เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
5 นายสิทธิพงษ์ เพ็งประเดมิ 

160120005xxxx 
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2562 
2556 
2552 

อาจารย ์ • วงจรดิจิทัล 
• วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
• การพันหม้อแปลงและมอเตอร ์

6 นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว 
164059000xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2562 
2556 
2552 

อาจารย ์ • ไมโครโปรเซสเซอร ์
• หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
• วงจรดิจิตอลและการ
ออกแบบวงจรลอจิก 

7 นางสาวสุวรรณี พิทักษ์วินัย 
367990008xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

2562 
2551 
2547 

อาจารย ์ • การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
• ปัญญาประดิษฐ์และการ
เรียนรู้ของเครื่อง 
• ทฤษฎีฟัซซีเซต 

8 นายทักษ์ หงษ์ทอง ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) 
ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

2563 
2547 
2545 

 

อาจารย์  • วงจรดิจิทัล 
• ไมโครคอนโทรลเลอร ์
• การผลติสื่อการสอนผา่น
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
• หลักสูตรและการสอน 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีที่สำเร็จ ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วิชาที่สอน และผลงานวิชาการ 

หรือผลงานวิจัย เลขประจำตัวประชาชน การศึกษา 
1 นายสทุธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ 

320020054xxxx 
Ph.D. (Electric Power 
Engineering) 

Rensselaer Polytechnic 
Institute, USA. 

2540 ศาสตราจารย ์ Power System Analysis, Power 
System Planning, Power System 
Protection, Microgrid System 

2 นายประยุทธ อัครเอกฒาลิน 
373010115xxxx 

Ph.D. (Electrical 
Engineering) 

University of Delaware, USA 2541 ศาสตราจารย ์ Electromagnetics Applications, 
Sensor Technology and 
Communications 

3 นายยุทธนา ขำสุวรรณ ์
360970025xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2551 ศาสตราจารย ์ Power Electronics, Electric Drive, 
Control, Power Quality 

4 นายบัลลงัก์ เนียมมณี 
310060269xxxx 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2549 รองศาสตราจารย ์ Power Electronics and Control 

5 นายประมุข อุณหเลขกะ 
312010100xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2550 รองศาสตราจารย ์ Power System, Protection 
 

6 นายบุญยัง ปลั่งกลาง 
347120053xxxx 

Dr.-Ing. (Electrotechnik) Kassel University, Germany 2548 รองศาสตราจารย ์ Renewable Energy 

7 นายกฤษ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ ์
332060009xxxx 

Ph.D. (Energy-Electric 
Power System) 

Asian Institute of 
Technology, Thailand 

2552 รองศาสตราจารย ์ Power System, Power Electronics 

8 นายพลูศักดิ์ โกษียาภรณ ์
310120345xxxx 

Ph.D. (Electrical 
Engineering) 

Vanderbilt University, USA 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Intelligent Systems and Robotics  

9 นายจักรเพชร มัทราช 
366080032xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2547 - Smart Grid System, Power System 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ไม่มี 

 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาทุกคนต้องทำวิทยานิพนธ์ของตนเองที่แสดงถึงการค้นพบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ 

มีคุณค่าเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ นำไปสู่การยกระดับของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน ประเทศ 
และประชาคมโลก 

เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
การสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบ 

ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ ่งจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำ
หลักสูตร โดยอาจมีอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำร่วมเป็นผู้สอบด้วย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ไม่น้อยกว่า 2 คน รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  
ที่กำหนด และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ ประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการ
ริเริ่ม (Statement(s) of Originality) และความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และองค์ความรู้ที่ใช้ในการ
ทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

  นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจต้องสามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้และประโยชน์ที่จะได้รับ มีขอบเขต 
ที่สามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ และต้องจัดทำรายงานนำเสนอตามรูปแบบและตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 5.2.1  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาของการทำวิทยานิพนธ์อย่างลึกซึ้ง 
 5.2.2 นักศึกษาสามารถวางแผน กำหนดกรอบแนวคิดและวิธีดำเนินการทำวิทยานิพนธ์อย่างเป็น

ระบบ ในเวลาที่กำหนด 
 5.2.3 นักศึกษาสามารถสืบค้น วิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ

ได้อย่างเป็นระบบ  
 5.2.4 นักศึกษามีความชำนาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือคำนวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรมในการศึกษาและวิจัย  
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 5.2.5 นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้การสื่อสารด้วยปากเปล่าและการ
เขียน รวมทั้งสามารถนำเสนอรายงานแบบเป็นทางการได้ดี 

 5.3  ช่วงเวลา  

 5.3.1 แผน 1.1 
 ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  
 5.3.2 แผน 1.2 
 ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 5.3.3 แผน 2.1 
 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 5.3.4 แผน 2.2 
 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  
 ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  

 5.4  จำนวนหน่วยกิต 

 5.4.1 แผน 1.1 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  จำนวน 48 หน่วยกิต 

 5.4.2 แผน 1.2 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  จำนวน 72 หน่วยกิต 

 5.4.3 แผน 2.1 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  จำนวน 36 หน่วยกิต 

 5.4.4 แผน 2.2 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  จำนวน 48 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 

5.5.1 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ 
5.5.2 คัดเลือกและเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

466



110  

5.5.3 แนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง 
5.5.4 กำหนดแนวปฏิบัติการขอรับการให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ 
5.5.5 กำหนดการติดตามและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

5.6  กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลตามเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ ประกอบด้วย องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งพิจารณา
จากข้อความแห่งการริเริ่ม และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กำหนดไว้ในหลักสูตร ตั้งแต่ขั้นตอนการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานความก้าวหน้าต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย
คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยอาจมีอาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำร่วม
เป็นผู้สอบด้วย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่า 2 คน รวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล   

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- มีการมอบหมายงานให้ทำ ส่งงานครบและตรงตามเวลาที่
กำหนด 

- สร้างข้อตกลงในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมร่วมกัน 
เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา เข้าเรียนครบทุกครั้ง การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือ
สร้างความมีวินัยในตนเอง 

มีความสามารถในความเป็นผู้นำและ
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้ากลุ่มในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างภาวะผู้นำและฝึก
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและทำงานร่วมกัน 
- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการ

กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงาน ตลอดจนกำหนดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงานหรือกิจกรรมอย่างสม่ำ 
เสมอ เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- เอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ 
- เชิญวิทยากรพิเศษชาวต่างชาติมาบรรยายหัวข้อพิเศษ 

มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างนวัตกรรม 

- มอบหมายงาน หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาคิด และ
นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
- สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุม

ทางวิชาการ หรืองานแสดงผลงานนวัตกรรมทั้งระดับท้องถิ่น 
ชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ผู้สอนให้ข้อคิด หรือคำแนะนำที่ดีที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ผลกระทบต่อสังคม 
โดยสอดแทรกในเนื้อหาและการให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  
2.1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
2.1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2.1.1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียนและส่งงานตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้น
ต้องฝึกให้รู ้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีการสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยเน้นการสร้างสำนึกในจรรยาบรรณของนักวิจัยทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์โดยไม่กระทำการทุจริตในการสอบ รวมถึงการอ้างอิงข้อมูลในกรณีนำข้อมูลของ
ผู้อื่นมาใช้  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.1.3.2 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
2.1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2.1.3.4 ประเมินจากรายงาน ผลงานวิจัยที่นักศึกษานำเสนอ 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.1.1 มีองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ภาษา เพื่อการประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในการศึกษา วิจัย สร้าง และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงาน
วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
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2.2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักการ 
และทฤษฎีที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาวิชาการ วิจัย การประยุกต์ใช้ 
สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 

2.2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2.2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

2.2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าใน
การประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง นำไปสู่การยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการต่างๆ และเสนอบทความในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ควร
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.2.3.1 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค 
2.2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.2.3.3 ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ 
2.2.3.4 ประเมินจากการนำเสนองาน และงานวิจัย 
2.2.3.5 การสอบวิทยานิพนธ์ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีและเป็นระบบ 
2.3.1.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประเมินประเด็นความสำคัญและที่มาของปัญหา

ที่ใช้ในการศึกษา วิจัย สร้าง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
และวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ในการพัฒนาแนวคิดริเริ่มหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้
อย่างสร้างสรรค์ 

2.3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
2.3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงาน

หน้าชั้นเรียน 
2.3.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆ และเสนอ

บทความในวารสารทางวิชาการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัต ิของนักศึกษาที ่เกิดจากการใช้

กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการนำเสนอ
ในชั้นเรียน รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา และการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทางวิทยานิพนธ์และ 
รวมถึงการประเมินผลจากการสอบ  

2.4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม และสามารถ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

2.4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานของการศึกษาและวิจัย  

2.4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาและวิจัย 
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

2.4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2.4.1.5 มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม นำไปสู่การยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือผู้มีประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตาม โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

2.4.2.1 สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2.4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
2.4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี 
2.4.2.4 มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
2.4.2.5 ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.4.2.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่างๆ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.3.1 ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
2.4.3.2 ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก 

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
2.4.3.3 ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
2.4.3.4 สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 
2.4.3.5 ใช้กลไกการประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน  

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.5.1.1 มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัย และการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิชาชีพ 

2.5.1.2 มีความชำนาญในการวิเคราะห์ตัวแบบทางกายภาพ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยเครื ่องมือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ใน
การศึกษาและวิจัย การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิชาชีพ   

2.5.1.3 มีความชำนาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2.5.1.4 มีความชำนาญในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน การสื่อความหมาย 
โดยใช้สัญลักษณ์ วีดีทัศน์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรม 4.0 
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2.5.1.5 มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม ใน
การศึกษาและวิจัย การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

2.5.2.2 ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และ
ให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื ่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 

2.5.3.3 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 

2.6  ทักษะพิสัย 

2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
2.6.1.1  มีความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ 

เวลาและวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.6.1.2  มีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ออกแบบ สร้างและพัฒนา 

ทดสอบและวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติและ
การยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ   

2.6.2  กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
 2.6.2.1  สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน  

2.6.2.2  สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ  
2.6.2.3  สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก  
2.6.2.4  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา  
2.6.2.5  สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ 
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2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  
2.6.3.1  มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
2.6.3.2  มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน  
2.6.3.3  มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ  
2.6.3.4  มีการประเมินวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) สรุปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1 เข้าใจและซาบซึ ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  

3.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

3.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

3.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3.1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

3.2 ความรู้ 

3.2.1 มีองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา เพ่ือ
การประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในการศึกษา วิจัย สร้าง และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

3.2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักการ และทฤษฎีที่
สำคัญทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาวิชาการ วิจัย การประยุกต์ใช้ สร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 

3.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง  

3.2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยวิธีการที่
เหมาะสม  

3.2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานจริง นำไปสู่การยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ 
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3.3 ทักษะทางปัญญา 

3.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีและเป็นระบบ 
3.3.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประเมินประเด็นความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ใช้ใน

การศึกษา วิจัย สร้าง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
3.3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ในการพัฒนาแนวคิดริเริ่มหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 

3.4.1 สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม และสามารถ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3.4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานของการศึกษาและวิจัย  

3.4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาและวิจัย การสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

3.4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3.4.5 มีจ ิตสำนึกและความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม นำไปสู่การยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน 

3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.5.1  มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัย และการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และวิชาชีพ 
 3.5.2 มีความชำนาญในการวิเคราะห์ตัวแบบทางกายภาพ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัย 
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิชาชีพ   
 3.5.3 มีความชำนาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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 3.5.4 มีความชำนาญในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน การสื่อความหมาย โดยใช้
สัญลักษณ์ วีดีทัศน์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรม 4.0 
 3.5.5 มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม ในการศึกษาและ
วิจัย การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 

3.6 ทักษะพิสัย  

 3.6.1   มีความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ เวลาและ
วิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.6.2  มีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ออกแบบ สร้างและพัฒนา ทดสอบและ
วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นำไปสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติ
และการยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
●   ความรับผิดชอบหลัก              ○  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
1 DENEE501 สัมมนาปริญญาเอก 1  ●  ○ ○ ○ ● ○ ●   ● ○ ○ ● ○ ○ ● ●  ● ○ ● ● ○  ● 

2 DENEE502 สัมมนาปริญญาเอก 2  ●  ○ ○ ○ ● ○ ●   ● ○ ○ ● ○ ○ ● ●  ● ○ ● ● ○  ● 

3 DENEE503 สัมมนาปริญญาเอก 3  ●  ○ ○ ○ ● ○ ●   ● ○ ○ ● ○ ○ ● ●  ● ○ ● ● ○  ● 

4 DENEE504 เทคนิคการหาคา่ที่เหมาะสมท่ีสุด 
สำหรับวิศวกรรมศาสตร ์

 
●  ○ ○ ● ○ ○ ○ ○  ○ ● ○ ○   ○ ● ○ ● ○   ○  

 

5 DENEE505 การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปญัหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกิจ 

 
●  ○ ○ ● ○ ○ ○ ○  ○ ● ○ ○   ○ ● ○ ● ○   ○  

 

6 DENEE506 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ●  ○ ○ ○ ○ ○ ●   ● ○  ○ ○  ○ ●  ○ ●   ○ ○ ● 

7 DENEE507 วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม  ●  ○ ○ ○ ○ ○ ●  ○ ● ○   ○  ○ ●  ● ○   ○  ● 

8 DENEE508 โครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ●  ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ●  

9 DENEE601 เทคโนโลยีอุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง  ●  ○ ○  ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ○ ○   ○ ●   ○ ● ○   

10 DENEE602 วิธีการทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในระบบไฟฟ้า
กำลัง 

 
●  ○ ○ ● ○ ○ ○ ○  ○ ● ○ ○   ○ ● ○ ● ○   ○  

 

11 DENEE603 การหาค่าเหมาะทีสุ่ดในงานวิศวกรรมไฟฟ้า  ●  ○ ○ ● ○ ○ ○ ○  ○ ● ○ ○   ○ ● ○ ● ○   ○   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
12 DENEE604 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดแบบคอนเวกซ์ 

ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

○ ●  ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ● ○ ○  ●  ○ 
 

  

13 DENEE605 เสถียรภาพและพลวตัขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง  ○  ● ○ ○ ●  ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○ ●   ○   

14 DENEE606 เทคโนโลยีการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง  ●  ○ ○ ○ ●  ○ ○  ○ ●  ○   ○ ● ○ ○ ●  ○ ○   

15 DENEE607 ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ●  ○ ○  ○ ●  ○   ○ ● ○ ○ ●  ○ ○   

16 DENEE608 คุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ●  ○ ○  ○ ●  ○   ○ ● ○ ○ ●  ○ ○   

17 DENEE609 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  ○  ● ○ ○ ● ○ ○ ○  ○ ●  ○ ○ ●   ○  ● ○  ○   

18 DENEE610 การวิเคราะหส์นามไฟฟ้าขั้นสูงในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

 ○  ● ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○ ○ ●   ○  ● ○  ○   

19 DENEE611 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
และไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 

 ● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ● ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

20 DENEE612 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
และไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 

 ● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ● ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

21 DENEE621 เทคโนโลยีแหล่งพลังงานทดแทนข้ันสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ○ ○   ●  ○ 

22 DENEE622 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงและการประยุกต์  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ● ○   ○   

23 DENEE623 เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ● ○   ○   

24 DENEE624 ระบบไมโครกริดขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ● ○   ○  ○ 

25 DENEE625 ระบบสมาร์ทกริดสมัยใหม ่  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ● ○   ○   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
26 DENEE626 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาด

ขั้นสูง 
 

● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

27 DENEE627 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมระบบพลังงาน
สะอาดขั้นสูง 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

28 DENEE641 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูง 
ในระบบไฟฟ้ากำลัง 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ● ○ ○   ○ ● ○ ●  ○  ○  ○ 

29 DENEE642 เทคโนโลยีการแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ●  ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

30 DENEE643 การจําลองวงจรแปลงผันกําลังขั้นสูงและ
การควบคุม 

 
●  ○ ○ ○ ●  ○   ○ ● ○ ○   ○ ● ○ ○  ○  ●  

 

31 DENEE644 การควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

32 DENEE645 การประยุกต์เทคนิคการควบคมุให้
เหมาะสมทีสุ่ด 

 
●  ○ ○ ○ ●  ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●  

 

33 DENEE646 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ขั้นสูงและการควบคุม 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

34 DENEE647 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กำลังขั้นสูงและการควบคุม 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

35 DENEE661 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
36 DENEE662 ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

37 DENEE663 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

38 DENEE664 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย
ขั้นสูง 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ● 

  

39 DENEE665 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟข้ันสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

40 DENEE666 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟข้ันสงู  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

41 DENEE667 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการขับเคลื่อน 
ด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

42 DENEE668 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

43 DENEE681 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ●  ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

44 DENEE682 ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงและการประยุกต ์  ●  ○ ○ ○ ●  ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

45 DENEE683 ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

46 DENEE684 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

47 DENEE685 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกขั้นสูง 
สําหรับชีวการแพทย ์

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
48 DENEE686 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
 

● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

49 DENEE687 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

50 DENEE701 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น
ขั้นสูง 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ●  ○ ○  ●  ○ ●  ● ●   ○   

51 DENEE702 วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ●  ○ ● ● ● ○   ●  ○ ●  ●  ○ ○ ●   

52 DENEE703 ระบบสื่อสารด้วยแสงขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ●  ○ ● ● ○  ○ ○ ●  ○  ● ●   ○ ○   

53 DENEE704 การออกแบบสายอากาศสมยัใหมข่ั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ●  ○ ●  ●  ○ ○ ○   

54 DENEE705 การสื่อสารเคลื่อนที่ข้ันสูง  ●  ○ ○ ○ ●  ○ ● ● ○  ○ ○ ●  ○  ● ●   ○ ○   

55 DENEE706 เทคโนโลยีระบบเครือข่าย  ●  ○ ○ ○ ●  ○ ● ● ○  ○ ○ ●  ○  ● ●   ○ ○   

56 DENEE707 เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○  ○ ○ ●  ○  ● ●   ○ ○   

57 DENEE708 หัวข้อเลือกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสารและโครงข่าย 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

58 DENEE709 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้า
สื่อสารและโครงข่าย 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 
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125 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
59 DENEE721 วิศวกรรมดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตในทุก

สรรพสิ่ง 
 

●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●  
 

60 DENEE722 การประมวลสัญญาณไมต่่อเนื่องขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ●  ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

61 DENEE723 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ●  ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

62 DENEE724 การสื่อสารข้อมลูและคอมพิวเตอรข์ั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

63 DENEE725 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
และเครือข่าย 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

64 DENEE726 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้น
สูงและเครือข่าย 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

65 DENEE727 สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ขั้นสูง 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ● 

  

66 DENEE728 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○  ● ● ○     ○ ● ○ ● ● ○     

67 DENEE729 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○  ● ● ○     ○ ● ○ ● ● ○     

68 DENEE730 การประมวลผลสมรรถนะสูงและแบบกลุ่ม
เมฆขั้นสูง 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○  ● ● ○     ○ ● ○ ● ● ○   

  

69 DENEE731 เทคโนโลยีบล็อคเชน  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○  ● ● ○     ○ ● ○ ● ● ○     
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126 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
70 DENEE732 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 

และการประยุกต ์
 

● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

71 DENEE733 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
และการประยุกต ์

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

72 DENEE734 ปัญญาประดิษฐ์และการเรยีนรู้ของเครื่อง
ขั้นสูง 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

73 DENEE735 การประมวลผลภาพและการรับรูภ้าพดิจิทัล
ขั้นสูง 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●  

 

74 DENEE736 ทฤษฎีฟัซซีเซตเพื่อความฉลาดเชิงคำนวณ  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○  ● ● ○     ○ ● ○ ● ● ○     

75 DENEE737 เทคโนโลยีการรู้จำรปูแบบ  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○  ● ● ○     ○ ● ○ ● ● ○     

76 DENEE738 เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และ 
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ● 

  

77 DENEE739 การวิเคราะห์ข้อมลูขั้นสูง  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

78 DENEE740 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูงด้วยการ
เรียนรู้ของเครื่อง 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ●  ○   ○ ● ○ ○  ○  ● 

  

79 DENEE741 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่อง
ขั้นสูง 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 
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127 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
80 DENEE742 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการเรยีนรูข้องเครื่อง

ขั้นสูง 
 

● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

81 DENEE761 การวัดขั้นสูงในงานระบบควบคุมอัตโนมัต ิ  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

82 DENEE762 วิศวกรรมหุ่นยนต ์  ●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

83 DENEE763 การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ขั้นสูง 
ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัต ิ

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○ ○ ○   ○ ● ○ ○  ○  ●  ○ 

84 DENEE764 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ
ควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

85 DENEE765 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต ์
และระบบควบคุมอตัโนมตัิขั้นสูง 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

86 DENEE781 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อการเกษตร 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●  

 

87 DENEE782 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เพื่อการเกษตร 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●  

 

88 DENEE783 เทคโนโลยีไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 

 
●  ○ ○ ○ ● ○ ○   ● ○  ○   ○ ● ○ ○  ○  ●   

89 DENEE784 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง  ● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
90 DENEE785 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

ขั้นสูง 
 

● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

91 DENEE801 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ด้านวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

 
● ○ ○ ● ● ● ○ ○  ● ● ● ○ ●  ○ ● ●    ○ ○   ○ 

92 DENEE802 การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 

 
○  ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○   ○ ● ○ ● ○ ○    ○ 

93 DENEE803 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้านวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

 
○  ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○  ○ ● ●  ○ ○ ● ● ○  ○ 

94 DENEE804 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

95 DENEE805 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 
● ○ ○  ○ ● ○ ○ ○  ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ● ○ ● ● ○  ○ 

96 DENEE821 การบริหารโครงการวิศวกรรม 
และการจัดการอุตสาหกิจ 

 
●  ○ ○ ● ○ ○ ○ ○  ○ ● ○ ○   ○ ● ○ ● ○   ○  

 

97 DENEE822 โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถาน
ประกอบการ 1 

 
● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○  ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

ลำดับ รหัส ชื่อวิชา 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 1 2 
98 DENEE823 โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถาน

ประกอบการ 2 
 

● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○  ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 

99 
DENEE824 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน

ระดับปริญญาเอก 1 
 

● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○  ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 

100 
DENEE825 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน

ระดับปริญญาเอก 2 
 

● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○  ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 

101 
DENEE826 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน

ระดับปริญญาเอก 3 
 

● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○  ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 

101 
DENEE827 การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน

ระดับปริญญาเอก 4 
 

● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○  ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 

102 DENEE828 มอดูลการเรยีนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร ์

 
● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● 

103 DENEE901 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

104 DENEE902 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

105 DENEE903 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

106 DENEE904 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 
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4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนความต้องการของผู ้มีส ่วน ได้ส ่วนเสียกลุ ่มต่างๆ ซึ ่งประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

PLO1 :  เป็นดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย   
Sub PLO1 : 1A เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต (LO 3.1.1) 
 1B มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม  (LO 3.1.2)  
 1C มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  (LO 3.1.3) 

 1D มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน (LO 3.1.5) 

 1E มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักการ และทฤษฎีที่
สำคัญทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า เพื ่อพัฒนาวิชาการ วิ จัย  
การประยุกต์ใช้ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง (LO 3.2.2)  

 1F สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประเมินประเด็นความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ใช้ใน
การศึกษา วิจัย สร้าง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
(LO 3.3.2) 

 1G สามารถคิด ว ิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ป ัญหาทางด้านเทคโนโลยีและว ิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.3.3) 

 1H มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ในการพัฒนาแนวคิดริเริ่มหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม
ได้อย่างสร้างสรรค์ (LO 3.3.4) 

 1I สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ (LO 3.3.5) 
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 1J สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคม และสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (LO 3.4.1) 

 1K สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ บนพ้ืนฐานของการศึกษาและวิจัย (LO 3.4.2) 

 1L สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาและวิจัย การสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งของตนเองและของกลุ่ม (LO 3.4.3)   

 1M รู้จักบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ (LO 3.4.4) 

 1N  มีความชำนาญในการวิเคราะห์ตัวแบบทางกายภาพ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ใน
การศึกษาและวิจัย การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิชาชีพ (LO 3.5.2) 

 1O มีความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ เวลาและ
วิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.6.1)   

 1P มีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ออกแบบ สร้างและพัฒนา ทดสอบและ
วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปสู่การเป็นมหาบัณฑิตนั ก
ปฏิบัติและการยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ (LO 3.6.2)   

PLO2 :  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปสู่การยกระดับ
ภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ 

Sub PLO2 : 2A มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม  (LO 3.1.2) 

 2B สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม  (LO 3.1.4) 

 2C มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน (LO 3.1.5) 

 2D มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักการ และทฤษฎีที่
สำคัญทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาวิชาการ วิจัย การ
ประยุกต์ใช้ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง (LO 3.2.2) 
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 2E สามารถใช้ความรู ้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง นำไปสู่การยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และ
ประเทศ (LO 3.2.5) 

 2F มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีและเป็นระบบ (LO 3.3.1) 
 2G สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประเมินประเด็นความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ใช้ใน

การศึกษา วิจัย สร้าง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
(LO 3.3.2) 

 2H สามารถคิด ว ิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ป ัญหาทางด้านเทคโนโลยีและว ิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.3.3) 

 2I มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ในการพัฒนาแนวคิดริเริ่มหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม
ได้อย่างสร้างสรรค์ (LO 3.3.4) 

 2J สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ (LO 3.3.5) 

 2K สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคม และสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (LO 3.4.1) 

 2L รู้จักบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ (LO 3.4.4) 

 2M มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม นำไปสู ่การยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และ
ประเทศอย่างยั่งยืน (LO 3.4.5) 

 2N มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัย และการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และวิชาชีพ (LO 3.5.1) 

 2O มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัย และการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และวิชาชีพ (LO 3.5.1)  

 2P  มีความชำนาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (LO 3.5.3) 

 2Q มีความชำนาญในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน การสื่อความหมาย โดยใช้
สัญลักษณ์ วีดีทัศน์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรม 4.0 (LO 3.5.4) 
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 2R มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม ในการศึกษาและ
วิจัย การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง (LO 3.5.5) 

 2S มีความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ เวลาและ
วิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.6.1) 

 2T มีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ออกแบบ สร้างและพัฒนา ทดสอบและ
วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปสู่การเป็นมหาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติและการยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ (LO 3.6.2) 

PLO3 :  คิดริเริ่ม สร้างสรรค์งานวิจัย สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
Sub PLO3 : 3A มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  (LO 3.1.3) 

 3B มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักการ และทฤษฎีที่
สำคัญทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาวิชาการ วิจัย การ
ประยุกต์ใช้ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง (LO 3.2.2) 

 3C สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง (LO 3.2.3) 

 3D สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประเมินประเด็นความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ใช้ใน
การศึกษา วิจัย สร้าง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
(LO 3.3.2) 

 3E สามารถคิด ว ิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ป ัญหาทางด้านเทคโนโลยีและว ิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.3.3) 

 3F มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ในการพัฒนาแนวคิดริเริ่มหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม
ได้อย่างสร้างสรรค์ (LO 3.3.4) 

 3G สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานของการศึกษาและวิจัย (LO 
3.4.2) 
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 3H มีความชำนาญในการวิเคราะห์ตัวแบบทางกายภาพ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยเครื ่องมือเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัย การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิชาชีพ (LO 
3.5.2)  

 3I มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม ในการศึกษาและ
วิจัย การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง (LO 3.5.5) 

 3J มีความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ เวลาและ
วิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.6.1) 

 3K มีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ออกแบบ สร้างและพัฒนา ทดสอบและ
วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปสู่การเป็นมหาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติและการยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ (LO 3.6.2) 

 

PLO4 :  แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยหลักการหรือกระบวนการวิจัย 
Sub PLO4 : 4A เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต (LO 3.1.1) 
 4B สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 

องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม  (LO 3.1.4) 
 4C มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน (LO 3.1.5) 

 4D มีองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา เพ่ือ
การประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในการศึกษา วิจัย สร้าง และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
งานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (LO 3.2.1) 

 4E มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักการ และทฤษฎีที่
สำคัญทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาวิชาการ วิจัย การ
ประยุกต์ใช้ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง (LO 3.2.2) 

 4F สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าด้ วย
วิธีการที่เหมาะสม (LO 3.2.4)  

 4G มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีและเป็นระบบ (LO 3.3.1) 
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 4H สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และประเมินประเด็นความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ใช้ใน
การศึกษา วิจัย สร้าง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
(LO 3.3.2) 

 4I สามารถคิด ว ิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ป ัญหาทางด้านเทคโนโลยีและว ิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.3.3) 

 4J มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ในการพัฒนาแนวคิดริเริ่มหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม
ได้อย่างสร้างสรรค์ (LO 3.3.4) 

 4K สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ (LO 3.3.5) 

 4L สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานของการศึกษาและวิจัย (LO 
3.4.2) 

 4M สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาและวิจัย การสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งของตนเองและของกลุ่ม (LO 3.4.3) 

 4N มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัย และการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และวิชาชีพ (LO 3.5.1)  

 4O มีความชำนาญในการวิเคราะห์ตัวแบบทางกายภาพ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยเครื ่องมือเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและวิจัย การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิชาชีพ (LO 
3.5.2)  

 4P  มีความชำนาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (LO 3.5.3) 

 4Q มีความชำนาญในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน การสื่อความหมาย โดยใช้
สัญลักษณ์ วีดีทัศน์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรม 4.0 (LO 3.5.4) 

 4R มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม ในการศึกษาและ
วิจัย การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้อง (LO 3.5.5) 

 4S มีความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ เวลาและ
วิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.6.1) 
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 4T มีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ออกแบบ สร้างและพัฒนา ทดสอบและ
วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปสู่การเป็นมหาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติและการยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ (LO 3.6.2) 

PLO5 :  เป็นผู้นำและทำงานเป็นหมู่คณะด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  
Sub PLO5 : 5A มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม  (LO 3.1.2) 
 5B มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  (LO 3.1.3) 

 5C มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักการ และทฤษฎีที่
สำคัญทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาวิชาการ วิจัย การ
ประยุกต์ใช้ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง (LO 3.2.2) 

 5D มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีและเป็นระบบ (LO 3.3.1) 
 5E สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคม และสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (LO 3.4.1) 

 5F สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานของการศึกษาและวิจัย (LO 
3.4.2) 

 5G รู้จักบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ (LO 3.4.4) 

 5H มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม นำไปสู ่การยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และ
ประเทศอย่างยั่งยืน (LO 3.4.5) 

 5I มีความชำนาญในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน การสื่อความหมาย โดยใช้
สัญลักษณ์ วีดีทัศน์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรม 4.0 (LO 3.5.4) 

 5J มีความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ เวลาและ
วิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.6.1) 
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 5K มีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ออกแบบ สร้างและพัฒนา ทดสอบและ
วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปสู่การเป็นมหาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติและการยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ (LO 3.6.2) 

PLO6 :  แสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
Sub PLO6 : 6A เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต (LO 3.1.1) 
 6B มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม  (LO 3.1.2) 
 6C สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 

องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม  (LO 3.1.4) 
 6D มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึ ง
ปัจจุบัน (LO 3.1.5) 

 6E มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักการ และทฤษฎีที่
สำคัญทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาวิชาการ วิจัย การ
ประยุกต์ใช้ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้
อย่างต่อเนื่อง (LO 3.2.2) 

 6F มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีและเป็นระบบ (LO 3.3.1) 
 6G สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคม และสามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (LO 3.4.1) 

 6H มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม นำไปสู ่การยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และ
ประเทศอย่างยั่งยืน (LO 3.4.5) 

 6I มีความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ เวลาและ
วิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 3.6.1) 

 6J มีความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ออกแบบ สร้างและพัฒนา ทดสอบและ
วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปสู่การเป็นมหาบัณฑิตนัก
ปฏิบัติและการยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ (LO 3.6.2) 
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 5.1 แผน 1.1 และ แผน 2.1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท  

ปีการศึกษาที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

1 1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหา 
ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

2. นักศึกษาสามารถสืบค้น ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

3. นักศึกษามีความคิดริเริ ่ม สร้างสรรค์ สร้างความคิดใหม่ที่บูรณาการเชื่อมโยง  
กับเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

4. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
5. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  

2 1. นักศึกษามีความสามารถและประสบการณ์ในการวิจัยทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

2. นักศึกษานำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ 

3. นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยหลักการหรือกระบวนการวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

4. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ ที่มีการออกแบบ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข
อย่างรอบคอบ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

5. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
6. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

3 1. นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นำไปสู่การยกระดับภาคประกอบการ 
ชุมชน สังคม และประเทศ 

2. นักศึกษามีภาวะผู้นำ การเป็นแบบอย่างที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม 

3. นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และจิตใจดีงาม 
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 5.2 แผน 1.2 และ แผน 2.2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี  

ปีการศึกษาที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

1 1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหา  
ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

2. นักศึกษาสามารถสืบค้น ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

3. นักศึกษามีความคิดริเริ ่ม สร้างสรรค์ สร้างความคิดใหม่ที่บูรณาการเชื่อมโยง  
กับเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

4. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
5. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  

2-3 1. นักศึกษามีความสามารถและประสบการณ์ในการวิจัยทางเทคโนโลยีและวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

2. นักศึกษานำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับภาคประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศ 

3. นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยหลักการหรือกระบวนการวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

4. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ ที่มีการออกแบบ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข
อย่างรอบคอบ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 

5. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
6. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

4 1. นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นำไปสู่การยกระดับภาคประกอบการ 
ชุมชน สังคม และประเทศ 

2. นักศึกษามีภาวะผู้นำ การเป็นแบบอย่างที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม 

3. นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา และจิตใจดีงาม 
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1  การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศ
เพิ่มเติม การประเมินผลการศึกษาต้องกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของ
การประเมินแตล่ะวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 

ก       หรือ     A 
ข+     หรือ     B+ 
ข       หรือ     B 
ค+     หรือ     C+ 
ค       หรือ     C 
ง+         หรือ     D+ 
ง               หรือ     D 
ต       หรือ     F 
ถ       หรือ     W 
ม.ส.    หรือ      I 
พ.จ.    หรือ     S 
ม.จ.    หรือ     U 
ม.น.    หรือ     Au 
ก.ส.    หรือ     Ip 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ, ผ่าน (Satisfactory) 
ไม่พอใจ, ไม่ผ่าน (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
การทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ในภาคการศึกษาท่ีการประเมินผล 
ยังไม่สิ้นสุด (In progress)  

 
1.2  ระยะเวลาการศึกษา  

  1.2.1  แผน 1.1 และ แผน 2.1  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 
สำหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลาและแบบไม่เต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 

3 ปีการศึกษา สำเร็จได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
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  1.2.2  แผน 1.2 และ แผน 2.2  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี 
สำหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลาและแบบไม่เต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 

4 ปีการศึกษา สำเร็จได้ไม่ก่อน 7 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
ให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสตูร
สามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิ์
ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที ่ทำอย่างต่อ เนื ่องและนำผลวิจ ัยที ่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู ้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม  
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื ่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส  
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตทีจ่บการศึกษา  

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวชิา
ที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น การสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กร การสร้าง
เครื่องทุ่นแรงในการทำงาน การวิเคราะห์ลดค่าพลังงานในหน่วยงานที่บัณฑิตสังกัดอยู่ เป็นต้น 
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3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาทุกแผนการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติทั ่วไป และปฏิบัติตามเงื่อนไข

ครบถ้วน ดังนี้ 

3.1  นักศึกษาแผน 1.1 และ แผน 1.2 
 3.1.1  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื ่อเป็นผู ้มีส ิทธิขอทำ

วิทยานิพนธ์ สอบผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 3.1.2  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ โดยมีชื่อนักศึกษา
เป็นชื่อผู้ประพันธ์คนแรก (First Author) ดังต่อไปนี้ 

  1) ได้รับการเผยแพร่ให้ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) โดยการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ 

  2) ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร  
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ  

  3) ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร  
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื ่อง รวมกับผลงานที่เป็นนวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือผลงานที่ได้รับ
สิทธิบัตร อีกอย่างน้อย 1 รายการ หรือ  

  4) กรณีผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

3.2  นักศึกษาแผน 2.1 และ แผน 2.2  
 3.2.1  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 

ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 3.2.2  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื ่อเป็นผู ้มีส ิทธิขอทำ

วิทยานิพนธ์ สอบผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โดยคณะกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 3.2.3  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ โดยมีชื่อนักศึกษา
เป็นชื่อผู้ประพันธ์คนแรก (First Author) ดังต่อไปนี้ 

  1) ได้รับการเผยแพร่ให้ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) โดยการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ  
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  2) ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร  
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือเป็นผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อย่างน้อย  
1 รายการ หรือ 

  3) กรณีผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจน
ชี้แจงรายละเอียด ปรัชญา วัตถุประสงค์ และสาระสำคัญของหลักสูตรให้อาจารย์ใหม่เข้าใจแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตร 
  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  
 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและงานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 2.1.3  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.1.4 การจัดการเรียนการสอน โดยการสอนเป็นคณะหรือเป็นทีมที่มีการจัดกิจกรรมการสอน 
วางแผน และกำหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชาและประเมินผลการเรียนร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัส
ผู้สอนที่หลากหลายและผู้สอนแต่ละท่านได้แสดงความสามารถในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาศึกษาต่อ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การ 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในทุกรูปแบบ โดยเน้นให้ความสำคัญต่อผลงานวิจัย ที่
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 

2.2.3 สนับสนุนการรวมกลุ ่มนักวิจัยและทรัพยากรในการดำเนินงานวิจัยในลักษณะหน่วย
ปฏิบัติการวิจัย เพื่อสร้างทีมวิจัยและความเป็นเลิศทางการวิจัยเฉพาะเรื่อง/ด้าน 

2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวง หาทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความรู้และคุณธรรม ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 ในการกำกับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่กำหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยคำนึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด ดังนี้ 

1.1  มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้นำเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแล้ว 

1.2  อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์  

1.3  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

1.4  มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ  
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

1)  อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

5)  จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุขทั ้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเ มืองและพลโลก  
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความสำคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 
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2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้ม ีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยจำนวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

2.2 ผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 
นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ และวิจัยเพื่อหาคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือที่

แสดงถึงการค้นพบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีคุณค่าเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิชาชีพ  ผู้สำเร็จการศึกษา
จะต้องประมวลความรู ้เพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและ
สามารถนำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  
 ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีกระบวนการ 

ดังต่อไปนี้  
3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการดำเนินการโดยคณะ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ในการรับสมัครในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.1.2 คัดเลือกเพื ่อเข้าศึกษาต่อ มีการดำเนินการโดยคณะ/สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย กำหนดวิธีการและรูปแบบการ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1) การสอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรอง
ผู้สมัคร เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญในการออกข้อสอบที่มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะสาขา   

2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
3) สอบสัมภาษณ์ 
4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 
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3.2 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมของกระบวนการ คือ นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 

เพื่อตรวจสอบเอกสารสำหรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน โดยระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรได้
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.2.1 วางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาและจัดกลุ่มผู้สอนให้สอดคล้องกับกลุ่ม
ผู้เรียน โดยพิจารณาจากข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ และเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ   

3.2.2 คณะ/มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในภาพรวม 
เพื ่อแนะนำมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร ชี ้แจงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ แนะนำการวางแผน
การศึกษา อาจารย์ ตลอดจนการการเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื ่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาท่ีคณะและหลักสูตรจัดให้ 

3.2.3 หลักสูตรวางแผนดำเนินการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและการทำ
วิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร 

 
3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีมีจิต
สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป มีระบบการป้องกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
(2 ปี) รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรจึงมีกระบวนการในการดำเนินการ ดังนี้ 

3.3.1 การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรกำหนดระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนว
ปฏิบัติและหลักเกณฑ์การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยได้นำผลการ
ดำเนินงานจากปีท่ีผ่านมาพิจารณา และปรับแก้และเพ่ิมเติมในรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

1) คัดเลือกและเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและการจัดทำวิทยานิพนธ์  
3) กำหนดแนวปฏิบัติการขอรับการให้คำปรึกษาการจัดทำวิทยานิพนธ์ 
4) ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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5) ประชุมทบทวนกระบวนการควบคุม ดูแล การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ สรุปผลการ
ประเมินกระบวนการและจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการในปีการศึกษาต่อไป  

6) ส่งเสร ิมและสนับสนุนนักศึกษาขอทุนวิจ ัยทั ้งภายในและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีจะต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับด้านวิชาการ การลงทะเบียนและวิธีการเรียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและบริการสวัส ดิการต่างๆ 
และอาจารย์ผู้สอนทุกคนยังสามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปให้แก่นักศึกษาได้เช่นกัน 

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรมีแนวทางจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับนักศึกษาอันประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการ
เรียนรู้ และนวัตกรรม 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ  โดยกำหนด
แผนการจัดกิจกรรมในรอบปีการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1) จัดหางบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร เพื่อสนับสนุนและบริการแก่นักศึกษา และ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

2) การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
3) การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองที่ดี 
4) การเสริมสร้างการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม 
5) ฝึกฝนให้นักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะสารสนเทศ โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอ่ืนๆ เช่น การสร้างสื่อหรือมัลติมีเดีย สำหรับงานนำเสนอผลงานต่างๆ 
6) การส่งเสริมกิจกรรมตามความถนัดของนักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษาที่ ไม่ขัดต่อระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย 
7) การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting 

Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ 

8) สรุปผลการดำเนินการและทบทวนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมและ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาท ิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพื ่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป โดยมี
กระบวนการในการจัดเก็บผลการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

3.4.1 มีการสำรวจจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่ศึกษา
ต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 
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3.4.2 มีการดำเนินการสำรวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่
ละปีการศึกษาในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย และมีการตรวจสอบเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มี
ผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของนักศึกษาในหลักสูตร 

3.4.3 มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 

3.4.4 มีการกำหนดให้นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการทำการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
กระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิต
และเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของนักศึกษา 

 

4. อาจารย ์
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีความรัก

ในองค์กรและการปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบาย และกิจกรรมการดำเนินงาน 
ตลอดจนกำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรจึงมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์  
4.1.1 การรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

1) หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา 
สาขาวิชา ตำแหน่งทางวิชาการ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ซึ ่งจะต้อง
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย ประธาน/หัวหน้าหลักสูตร 1 คน และอีก 2 คน ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2) หลักสูตรสำรวจคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละพ้ืนที่ และจะต้องมี
คุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
ประจำหลักสูตร)  

3) คณะนำเสนอรายชื ่ออาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะ 
มหาวิทยาลัยหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป 

4.1.2 การบริหารอาจารย์ มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และให้ได้ผลดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) หลักสูตรกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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2) หลักสูตรจัดทำแผนด้านอัตรากำลังอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนในอนาคต  

3) หลักสูตรจัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4) หลักสูตรประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา  
5) หลักสูตรจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธภายในหลักสูตร 
6) หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
1) การพัฒนาตนเอง โดยกำหนดให้อาจารย์จัดทำแผนการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ 
2) การสร้างความร่วมมือในงานบริการวิชาการ และงานวิจัย  
3) การนำเสนอผลงานทางวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
4) การขอทุนวิจัยทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
5) การขอตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
6) หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย์   
4.2.1 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  
4.2.2 ร้อยละ 60 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
4.2.3 จำนวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 1 บทความต่อปี  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  
  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีอาจารย์คงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100  
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์  
  หลักสูตรได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการ

บริหารหลักสูตรในด้านต่างๆ คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ต้องอยู่ในระดับดี  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

  หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื ่อครบกําหนด 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคล้องตามวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและประเทศ ในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญดังแสดงในแผนผัง ดังนี้ (อ้างอิงตามคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของ มทร.ล้านนา) 

 
 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 
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  การดำเนินการในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงเริ่มต้นจากสาขาวิชาจัดทำร่างและจัดทำหลักสูตร  
เมื่อคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอหลักสูตรให้มหาวิทยาลัย ขั้นตอนการ
จัดทำหลักสูตรปรับปรุง ดังแสดงในแผนผัง 
 

 
 

                        แผนผัง ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง  

สิ้นสุด 
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  หลักสูตรมีแนวคิดในการออกแบบและจัดทำหลักสูตรปรับปรุงให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย/คณะ มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่สนองความ
ต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการศึกษาด้วยตนเอง โดยมี
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

1) การกำหนดกรอบแนวคิดหลักสูตร เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานของ
หลักสูตรที่ผ่านมา สถานการณ์ภายนอก ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ สถานการณ์ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต  

2) การจัดทำร่างหลักสูตรหรือเอกสารหลักสูตร โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการวิเคราะห์เพ่ือ
นำมากำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กำหนดเนื้อหาสาระรายวิชา การจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่มีความเชื่อมโยงกัน  

3) การตรวจสอบคุณภาพของร่างหลักสูตรหรือเอกสารหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 
ได้แก่ วิชาการ วิชาชีพ และผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพิจารณาความถูกต้อง ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และมีการบูรณาการการสอน โดยการสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม ที่มีการ
จัดกิจกรรมการสอน วางแผน ปรึกษาหารือ และกำหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา ประเมินผลการเรียนร่วมกัน 
เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสผู้สอนที่หลากหลายและผู้สอนแต่ละท่านได้แสดงความสามารถในการสอนได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทีมผู้สอนหรืออาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและปริญญาโท จึงมีการดำเนินการตาม
กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 การพิจารณากำหนดผู้สอน มีกระบวนการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนตาม มคอ.2 และกำหนดอาจารย์ผู ้สอนในแต่ละ

รายวิชาทั้งกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน ภาระงาน ผลงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่และที่ผ่านมา และผลการประเมิน
โดยนักศึกษาในภาคการศึกษาก่อน/ปีการศึกษาก่อน    

2) หลักสูตรประชุมแจ้งรายวิชาตามแผนการเรียนแก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ตลอดจนทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) กำหนดเวลาส่งตามข้ันตอน เพ่ือผู้บริหารที่รับผิดชอบพิจารณาลงนามเห็นชอบ 

3) เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์โดย
นักศึกษา หลักสูตรนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษาถัดไป 
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4) หลักสูตรประชุมทบทวนกระบวนการกำหนดผู้สอน สรุปผลการประเมิน จัดทำเป็น
แนวปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

5.2.2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอน  
มีกระบวนการ ดังนี้ 

1) หลักสูตรประชุมแจ้งรายวิชาตามแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปแก่อาจารย์ผู้สอน 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ตลอดจนกำกับให้อาจารย์ผู ้สอนจัดทำรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) โดยพิจารณารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ในภาคการศึกษาก่อน/ปี
การศึกษาก่อนมาประกอบการจัดทำ มคอ.3 ด้วย กรณีรายวิชาใดมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริก าร
วิชาการแก่สังคม และ/หรือการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้อาจารย์ผู้สอนบรรจุรายละเอียดลงไปใน 
มคอ.3 ด้วย 

2) หัวหน้าหลักสูตรติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 ให้ถูกต้องและครบถ้วน ใน
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (RMUTL ONLINE) ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ แล้วรวบรวมส่งคณะ 

3) ระหว่างภาคการศึกษา หัวหน้าหลักสูตรกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร หากมีการร้องเรียนจากนักศึกษาอย่างมี
นัยสำคัญต่อการสอนของอาจารย์ผู ้สอน หรืออาจารย์ผู ้สอนมีเหตุอันไม่สามารถสอนต่อไปได้ หัวหน้า
หลักสูตรแจ้งต่อคณะ เพ่ือประชุมพิจารณาประเด็นปัญหาและพิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 

4) หลักสูตรประชุมทบทวนกระบวนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน แล้วสรุปผลการประเมินกระบวนการ แล้วนำไปปรับปรุงกระบวนการ
ในภาคการศึกษาต่อไป 

5.2.3 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

1) หัวข้อวิจัยที่นักศึกษาสนใจจะต้องสอดคล้องตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ ประโยชน์ที่จะได้รับ มีขอบเขตที่สามารถทำสำเร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

2) หัวข้อวิจัยที่เสนอต้องแสดงถึงการค้นพบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีคุณค่าเชิง
วิชาการ เพ่ือการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์จริง ที่นำไปสู่การยกระดับ
ของสถานประกอบการ สังคม ชุมชน และประเทศ 

3) การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กำหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือพิจารณา และให้นำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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5.2.4 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และจะต้องที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

2) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะคำนึงภาระงานของอาจารย์ โดยให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด 

5.2.5 การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงาน ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 หลักสูตรแนวทางในการช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์  
2) การกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับคำปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ 
3) ฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง 
4) การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
5) การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
6) การประชุมทบทวนกระบวนการควบคุม ดูแล การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์   

 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

การประเมินผลมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การ
ประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และนำผลการและเมินไปใช้พัฒนาตนเองจนเกิดการ
เรียนรู้ อีกทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพท์การเรียนรู้ที ่คาดหวังของหลักสูตร 
เพ่ือให้การประเมินผลของหลักสูตรสะท้อนข้อมูลที่แท้จริง จึงมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

5.3.1 มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน น้ำหนักความสำคัญที่เหมาะสมของแต่ละรายวิชา
โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินตามความเหมาะสม 

5.3.2 การประเมินผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาจะประเมินตามสภาพความเป็นจริงภายใต้
เครื่องมือที่ใช้ประเมินที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมายการสอบปาก
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เปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี ้ผู้สอนจะต้องระบุเครื่องมือที่
ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 

5.3.3 มีการกำกับ ตรวจสอบเครื ่องมือประเมินผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาให้เหมาะสมกับ
รายวิชา 

5.3.4 มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการวัดและประเมินผลอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

5.3.5 มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน การตัดเกรดที่ชัดเจน และสามารถสะท้อนความสามารถที่
แท้จริงของนักศึกษา และลักษณะของรายวิชาได้ 

5.3.6 มีการกำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามรายละเอียด
ใน มคอ.5 และ มคอ.7 

5.3.7  มีการจัดทำรายงานผลการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรในภาพรวมทุกปี
การศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

5.3.8 การสอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอบจะต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
มีการจัดทำผลการดำเนินงานของหลักสูตรจากร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การดำเนินงานประจำปี ในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิ มพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา/
คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจำนวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 ห้องเรียน มีดังนี้ 

1) ห้องบรรยายขนาด  40 ที่นั่ง จำนวน  7 ห้อง 
2) ห้องบรรยายขนาด  80 ที่นั่ง จำนวน  1 ห้อง 

6.2.2 หอ้งปฏิบัติการวิจัย/หน่วยวิจัย มีดังนี ้
1) หน่วยวิจัยพลังงานสะอาด 
2) หน่วยวิจัยพลาสมาและนาโนบับเบิล 
3) หน่วยวิจัยการแปลงผันพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว 
4) หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
5) หน่วยวิจัยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดและการประยุกต์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
6) หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานอุตสาหกรรมและการเกษตร 
7) หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
8) หน่วยวิจัยระบบสื่อสารไร้สายเพื่อสรรพสิ่ง 
9) หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า 
10) หน่วยวิจัยการประมวลผลภาพด้วยค่าที่เหมาะสมที่สุด 
11) หน่วยวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมสู่ชุมชน 
12) หน่วยวิจัยสนับสนุนงานสิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

6.2.3 ห้องสมุด 
  ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหนังสือ ตำราเรียน  
วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet) และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หนังสือและตำราเรียนภาษาไทย    67,453 เล่ม 
2) หนังสืออ้างอิงภาษาไทย       2,496 เล่ม 
3) หนังสือและตำราเรียนภาษาอังกฤษ    16,919 เล่ม 
4) หนังสืออ้างอิงอังกฤษ      18,303 เล่ม 
5) วิจัย            822 เล่ม 
6) วิทยานิพนธ์           251 เล่ม 
7) วารสาร            205 เล่ม 
8) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย       9,285 เล่ม 
9) Electronic resources        1,127 เล่ม 
10) SET Corner            67 เล่ม 
11) นวนิยาย, เรื่องสั้น        4,187 เล่ม 
12) วารสารเย็บเล่ม            36 เล่ม 
13) วารสารบอกรับ            81 เล่ม 
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14) E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)     363 เล่ม 
15) E-book (IG Library)            18 เล่ม 
16) E-book (E-Library)        4,078 เล่ม 
17) E-Project            206 เล่ม 

6.2.4 ฐานข้อมูล 
1) ACM Digital Library 
2) H.W Wilson 
3) IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
4) ProQuest Dissertation & Theses Global 
5) Web of Science 
6) SpringerLink – Journal 
7) American Chemical Society Journal (ACS) 
8) Academic Search Ultimate 
9) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
10) Computers & Applied Sciences Complete 
11) Education Research Complete 
12) Emerald Management (EM92) 
13) ScienceDirect 
14) Communication & Mass Media Complete 
15) Applied Science & Technology Source Ultimate 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตำราที่เกี ่ยวข้อง  เพื่อบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู ้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายชื ่อหนังสือตลอดจนสื่ออื ่นๆ  ที ่จำเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการ เสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สำหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของสาขาจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตำรา หรือ 
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิต ิเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที ่ประจำห้องสมุดของคณะ ซึ ่งจะประสานงานการจัดซื ้อจัดหาหนังสือ เพื ่อเข้า

หอสมุดกลางและทำหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศน
อุปกรณ์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การดำเนินงาน การประเมินผล 
จ ัดให ้ม ีห ้องเร ียน ห ้อง 
ปฏิบัติการวิจัย ห้องหรือ
พื ้นที่สำหร ับการเร ียนรู้
เป็นกลุ่มร่วมกันที่มีระบบ 
เครือข่าย ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพ ียบพร ้อม เพ ื ่ อสนับ 
สน ุ นท ั ้ ง ก า รศ ึ กษ า ใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน 
และเพื ่อการเร ียนรู ้ด ้วย
ตนเองอย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ 

- จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การสอน การบ ันท ึก  เพ ื ่อเตร ียม
จัดสร้างสื ่อสำหรับการทบทวนการ
เรียน 
- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลอง วิจัย
ที่มีเครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมใน
การปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น และการว ิ จ ั ย ที่
ครอบคลุมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
กำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง วิศวกรรม
ระบบพล ังงานสะอาด ว ิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สมองกลฝังตัว วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
และโครงข่าย วิศวกรรมการขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ และวิศวกรรม
เกษตรอัจฉริยะ 
- จัดให้มีห้องเครือข่ายหรือพื ้นที ่ที่
น ั กศ ึกษาสามารถศ ึกษา ส ืบค้น
งานวิจัย หาความรู ้เพิ ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ
สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยจำนวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะ สมเพียงพอ 
- จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ 
ตำรา และสื่อดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ ทั้ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

- รวบรวม จ ัดทำสถ ิต ิจำนวน
เครื่อง มืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษา 
- จำนวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เร ียนท ี ่ม ีการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิด ้ วย
อุปกรณ์ต่างๆ 
- สถิติของจำนวนหนังสือ ตำรา 
และ สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และ
สถิติการใช้งานหนังสือ ตำรา สื่อ
ดิจิทัล 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของนัก 
ศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key performance indicator) 
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั ้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน   

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ร่วมประชุมวางแผนกลยุทธ์การสอนสำหรับ
รายวิชา 

1.1.2 การประชุมร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
ของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระหว่างภาคการศึกษาถึงประสิทธผิล
ของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนประเมินจากการเรียนรู้
ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และผลการสอบ 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 

1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารย์เอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร และ/หรือทีม
ผู้สอน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เช่น 

2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
2.2 ประเมินโดยผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร 

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA) 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 การนำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอหัวหน้าสาขา 
4.3 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร 
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ภาคผนวก 

ก. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอหลักสูตร        
ข. รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา   
ค. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ง. รายนามคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร       

1. คณะกรรมการดำเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
ฉ. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565) 
ช. ประวัติ และผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอหลักสูตร 
 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมากกับทุกๆ 
ประเทศในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้
ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นและส่งผลให้การมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมมีความจำเป็นมากยิ่งขึ ้น รวมไปถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่คุกคามประชาชนอย่างกว้างขวางและรุนแรง ส่งผลกระทบต่อวิถี
การดำเนินชีวิตและความอยู่รอดของประชาชน การจัดการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาที ่มี
คุณภาพและทั่วถึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาระดับสูงถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การสร้าง
สังคมฐานเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคภาคเหนือตอนบน และประเทศให้เข้มแข็ง
และยั่งยืนได้ และเนื่องจากเศรษฐกิจ สังคมและพัฒนาการทางด้านเทศโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนา
สร้างหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย ตอบโจทย์ของประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ (First S-curve) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG 
Economy) โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นต้น และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในสภาวะปัจจุบัน การกำหนดทิศทางและนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมี
อยู่เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสีเขียว ตามรูปแบบเศรษฐกิจสู่
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (BCG Economy: New Sustainable Growth Engine) และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื ่องมือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมเดิม (S-curve) คือ  
อุตสากรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) 
ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื ่อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การ
แข่งขันของประเทศเหล่านี้ ยังขาดความเชื่อมโยงในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
นำไปสู ่ความเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริงของผู ้ประกอบการหรือวิสาหกิจไทย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 
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ในการนี้ การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะเป็นการ
ยกระดับและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้น โดยการสร้างเครือข่าย
การวิจัยที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิง
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย นำมา
สร้างเป็นชุดการวิจัยลักษณะต่างๆ จัดเตรียมแหล่งทุนวิจัยและทุนเรียนเต็มเวลาให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่สอดแทรกอยู่
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของภาคส่วนทางธุรกิจต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญที่สอดคล้อง  
กับความเป็นจริงของประเทศไทยได้ 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 
 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดทำขึ้นเพ่ือผลิตนักวิจัยระดับ
ดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิดและความสามารถระดับสูงด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของสังคม ชุมชน ภาคประกอบการ และประเทศ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ซึ่งผลที่
คาดจะว่าได้รับทำให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และพัฒนาด้านการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แต่ละข้อ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1.  เพื ่อผลิตดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ สร้างสรรค์
จรรโลงความก ้าวหน้าทางว ิชาการ
เ ช ื ่ อ ม โ ย งและบ ู รณาก ารศาสตร์
ว ิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์กับ
ศาสตร์อื่นและบริบทของสังคมได้อย่าง
ต่อเนื ่อง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของสังคม ชุมชน ภาคประกอบการ 
และประเทศ ตามมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพท่ีเป็นสากล 
 

 

DENEE501 
DENEE502 
DENEE503 
DENEE504 

 
DENEE505 

 
DENEE506 
DENEE507 
DENEE508 
DENEE601
DENEE602 
DENEE603 
DENEE604 

 
DENEE605 
DENEE606 
DENEE607 
DENEE608 
DENEE609 
DENEE610 

 
DENEE611 

 

สัมมนาปริญญาเอก 1 
สัมมนาปริญญาเอก 2 
สัมมนาปริญญาเอก 3 
เทคนิคการหาคา่ที่เหมาะสมท่ีสุดสำหรับ
วิศวกรรมศาสตร ์
การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปญัหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกิจ 
ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
โครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เทคโนโลยีอุปกรณ์กระจายส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง 
วิธีการทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 
การหาค่าเหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดแบบคอนเวกซ์ในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
เสถียรภาพและพลวัตขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนโลยีการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 
ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง 
คุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
การวิเคราะหส์นามไฟฟ้าขั้นสูงในงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
และไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 

1(0-3-1) 
1(0-3-1)  
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

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

 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
DENEE612 

 
DENEE621 
DENEE622 
DENEE623 
DENEE624 
DENEE625 
DENEE626 

 
DENEE627 

 
DENEE641 

 
DENEE642 
DENEE643 

 
DENEE644 
DENEE645 
DENEE646 

 
DENEE647 

 
DENEE661 
DENEE662 
DENEE663 
DENEE664 

 
DENEE665 
DENEE666 
DENEE667 

 
DENEE668 

 
DENEE681 
DENEE682 

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
และไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 
เทคโนโลยีแหล่งพลังงานทดแทนข้ันสูง 
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงและการประยุกต์ 
เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง 
ระบบไมโครกริดขั้นสูง 
ระบบสมาร์ทกริดสมัยใหม่ 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาด
ขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมระบบพลังงาน
สะอาดขั้นสูง 
การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขัน้สูงในระบบ 
ไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนโลยีการแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ขั้นสูง 
การจําลองวงจรแปลงผันกําลังขั้นสูงและการ
ควบคุม 
การควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าขั้นสูง 
การประยุกตเ์ทคนิคการควบคมุให้เหมาะสมที่สดุ 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กำลังขั้นสูงและการควบคมุ 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กำลังขั้นสูงและการควบคมุ 
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 
ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 
ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนตไ์ฟฟ้าขั้นสูง 
ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนตไ์ฟฟ้าไร้สาย
ขั้นสูง 
ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟข้ันสูง 
ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถไฟข้ันสงู 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการขับเคลื่อน 
ด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการขับเคลื่อน 
ด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ 
การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงและการประยุกต ์

3(2-3-5) 
 

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

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

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

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

 
3(2-3-5) 

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

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

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
DENEE683 
DENEE684 
DENEE685 

 
DENEE686 

 
DENEE687 

 
DENEE701 
DENEE702 
DENEE703 
DENEE704 
DENEE705 
DENEE706 
DENEE707 
DENEE708 

 
DENEE709 

 
DENEE721 
DENEE722 
DENEE723 
DENEE724 
DENEE725 

 
DENEE726 

 
DENEE727 

 
DENEE728 
DENEE729 
DENEE730 

 
DENEE731 

 

ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ขั้นสูง 
การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกขั้นสูง 
สำหรับชีวการแพทย ์
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่นขั้นสูง 
วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง 
ระบบสื่อสารด้วยแสงขั้นสูง 
การออกแบบสายอากาศสมยัใหมข่ั้นสูง 
การสื่อสารเคลื่อนที่ข้ันสูง 
เทคโนโลยีระบบเครือข่าย 
เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียม 
หัวข้อเลือกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
และโครงข่าย 
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้า
สื่อสารและโครงข่าย 
วิศวกรรมดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
การประมวลสัญญาณไมต่่อเนื่องขั้นสูง 
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง 
การสื่อสารข้อมลูและคอมพิวเตอรข์ั้นสูง 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
และเครือข่าย 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
และเครือข่าย 
สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ขั้นสูง 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
การประมวลผลสมรรถนะสูงและแบบกลุ่ม
เมฆขั้นสูง 
เทคโนโลยีบล็อกเชน 

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

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

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

 
3(2-3-5) 

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

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

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

 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
DENEE732 

 
DENEE733 

 
DENEE734 
DENEE735 

 
DENEE736 
DENEE737 
DENEE738 

 
DENEE739 
DENEE740 

 
DENEE741 

 
DENEE742 

 
DENEE761 
DENEE762 
DENEE763 

 
DENEE764 

 
DENEE765 

 
DENEE781 

 
DENEE782 

 
DENEE783 

 
DENEE784 
DENEE785 

 

หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
และการประยุกต ์
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
และการประยุกต ์
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 
การประมวลผลภาพและการรับรูภ้าพดิจิทัล
ขั้นสูง 
ทฤษฎีฟัซซีเซตเพื่อความฉลาดเชิงคำนวณ 
เทคโนโลยีการรู้จำรปูแบบ 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการ
ประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 
การวิเคราะห์ข้อมลูขั้นสูง  
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูงด้วยการ
เรียนรู้ของเครื่อง 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่อง
ขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่อง
ขั้นสูง 
การวัดขั้นสูงในงานระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
วิศวกรรมหุ่นยนต์ 
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ขั้นสูงในกระบวนการ
ผลิตแบบอัตโนมัต ิ
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ
ควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต ์
และระบบควบคุมอตัโนมตัิขั้นสูง 
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
เพื่อการเกษตร 
การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เพื่อการเกษตร 
เทคโนโลยีไฟฟ้าในกระบวนการแปรรูป
ทางการเกษตร 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
ขั้นสูง 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-5) 
 

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

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

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

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

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

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
DENEE801 

 
DENEE802 

 
DENEE803 

 
DENEE804 

 
DENEE805 

 
DENEE822 

 
DENEE823 

 
DENEE824 

 
DENEE825 

 
DENEE826 

 
DENEE827 

 
DENEE828 

 
DENEE901 
DENEE902 
DENEE903 
DENEE904 

การวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้าน 
วิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์
การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้านวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถาน
ประกอบการ 1 
โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถาน
ประกอบการ 2 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 1 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 2 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 3 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 4 
มอดูลการเรยีนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร ์
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5)  
 

3(2-3-5) 
 

3(0-20-0) 
 

3(0-20-0) 
 

6(0-40-0) 
 

6(0-40-0) 
 

3(0-9-0) 
 

48(0-144-0) 
72(0-216-0) 
36(0-108-0) 
48(0-144-0) 

2.  เพื ่อผลิตดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
ท ักษะทางความค ิดและท ักษะการ
ค้นคว้าวิจัยเชิงลึก ทักษะการวิเคราะห์
ป ั ญหาด ้ า นว ิ ศ วกร รม ไฟฟ ้ าและ
คอมพิวเตอร์ ที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชน ภาคประกอบการ และ
ประเทศ ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาที่

DENEE501 
DENEE502 
DENEE503 
DENEE504 

 
DENEE505 

 

สัมมนาปริญญาเอก 1 
สัมมนาปริญญาเอก 2 
สัมมนาปริญญาเอก 3 
เทคนิคการหาคา่ที่เหมาะสมท่ีสุด 
สำหรับวิศวกรรมศาสตร ์
การคิดเชิงออกแบบและการแก้ปญัหาทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกิจ 

1(0-3-1) 
1(0-3-1)  
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 

526



170 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ซับซ้อน ทักษะการสังเคราะห์สิ ่งใหม่
และนวัตกรรม ทักษะการแก้ปัญหาที่มี
ขอบเขตกว้างหรือปัญหาในชีว ิตจริง 
ท ั ก ษ ะ ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ค ่ า ข อ ง
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสร้าง
นว ัตกรรม ท ักษะการนำเสนอและ
รายงาน ทักษะผู้ประกอบการ  
โดยใช ้ความสามารถระด ับส ูงด ้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

DENEE506 
DENEE507 
DENEE508 
DENEE611 

 
DENEE612 

 
DENEE626 

 
DENEE627 

 
DENEE646 

 
DENEE647 

 
DENEE667 

 
DENEE668 

 
DENEE686 

 
DENEE687 

 
DENEE708 

 
DENEE709 

 
DENEE725 

 
DENEE726 

 
DENEE732 

 
DENEE733 

 

ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
โครงงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
และไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
และไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมระบบพลังงานสะอาด
ขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมระบบพลังงาน
สะอาดขั้นสูง 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ขั้นสูงและการควบคุม 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ขั้นสูงและการควบคุม 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการขับเคลื่อน 
ด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการขับเคลื่อน 
ด้วยไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับยานพาหนะ 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
หัวข้อเลือกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
และโครงข่าย 
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้า
สื่อสารและโครงข่าย 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
และเครือข่าย 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
และเครือข่าย 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
และการประยุกต ์
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
และการประยุกต ์

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 

527



171 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
DENEE741 

 
DENEE742 

 
DENEE764 

 
DENEE765 

 
DENEE784 
DENEE785 

 
DENEE804 

 
DENEE805 

 
DENEE821 

 
DENEE822 

 
DENEE823 

 
DENEE824 

 
DENEE825 

 
DENEE826 

 
DENEE827 

 
DENEE828 

 
DENEE901 
DENEE902 
DENEE903 
DENEE904 

หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่อง
ขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการเรียนรู้ของเครื่อง
ขั้นสูง 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ
ควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต ์
และระบบควบคุมอตัโนมตัิขั้นสูง 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะขั้นสูง 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
ขั้นสูง 
หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารโครงการวิศวกรรมและการ
จัดการอุตสาหกิจ 
โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถาน
ประกอบการ 1 
โครงงานนวัตกรรมขั้นสูงในสถาน
ประกอบการ 2 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 1 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 2 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 3 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 4 
มอดูลการเรยีนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร ์
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-5) 
 

3(3-0-6) 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-5)  

 
3(2-3-5) 

 
3(0-20-0) 

 
3(0-20-0) 

 
6(0-40-0) 

 
6(0-40-0) 

 
3(0-9-0) 

 
48(0-144-0) 
72(0-216-0) 
36(0-108-0) 
48(0-144-0) 

528



172 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
เทคโนโลยีและวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มีคุณธรรม
และจร ิยธรรม ม ีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีและเป็นคนดีในสังคม 
 

DENEE501 
DENEE502 
DENEE503 
DENEE506 
DENEE821 

 
DENEE824 

 
DENEE825 

 
DENEE826 

 
DENEE827 

 
DENEE828 

 
DENEE901 
DENEE902 
DENEE903 
DENEE904 

สัมมนาปริญญาเอก 1 
สัมมนาปริญญาเอก 2 
สัมมนาปริญญาเอก 3 
ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
การบริหารโครงการวิศวกรรม 
และการจัดการอุตสาหกิจ 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 1 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 2 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 3 
การบูรณาการการเรียนกับการทำงานใน
ระดับปริญญาเอก 4 
มอดูลการเรยีนรู้อิสระทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร ์
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

1(0-3-1) 
1(0-3-1)  
1(0-3-1)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(0-20-0) 

 
3(0-20-0) 

 
6(0-40-0) 

 
6(0-40-0) 

 
3(0-9-0) 

 
48(0-144-0) 
72(0-216-0) 
36(0-108-0) 
48(0-144-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

529
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ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 

หมวดวิชา 

แผน 1.1 แผน 2.1 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2565 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2565 
(หน่วยกิต) 

หมวดวิชาบังคับ 
- 

- ศึกษางานรายวิชา 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

6 

หมวดวิชาเลือก - 6 

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 

รวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 

 
สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี 

หมวดวิชา 

แผน 1.2 แผน 2.2 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2565 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2565 
(หน่วยกิต) 

หมวดวิชาบังคับ 
- 

- ศึกษางานรายวิชา 
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

12 

หมวดวิชาเลือก - 12 

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 72 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 48 

รวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 72 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 72 

 
 

 
 
 
 
 

530
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ภาคผนวก ง 

รายนามคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 
 
1. คณะกรรมการดำเนินงาน 

1.1 ดร.กิจจา ไชยทนุ  ประธานกรรมการ 
1.2 รศ.ดร.อุเทน คำน่าน  รองประธานกรรมการ 
1.3 รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์   กรรมการ 
1.4 รศ.ดร.วันไชย คำเสน  กรรมการ 
1.5 รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ  กรรมการ 
1.6 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  กรรมการ 
1.7 ผศ.ดร.ชาญชัย เดชธรรมรงค์  กรรมการ 
1.8 ผศ.ดร.กฤษดา ยิ่งขยัน  กรรมการ 
1.9 ผศ.ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา  กรรมการ 
1.10 ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์  กรรมการ 
1.11 ผศ.ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ  กรรมการ 
1.12 ผศ.ดร.วิษณุ ทองเล็ก  กรรมการ 
1.13 ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์  กรรมการ 
1.14 ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ  กรรมการ 
1.15 ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร  กรรมการ 
1.16 ผศ.ดร.วิฑูรย์ พรมมี  กรรมการ 
1.17 ผศ.ดร.วิโรจน ์ปงลังกา  กรรมการ 
1.18 ผศ.ดร.พิเชษฐ เหมยคำ  กรรมการ 
1.19  ผศ.ดร.ยุพดี หัตถสิน  กรรมการ 
1.20  ผศ.ดร.ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล  กรรมการ 
1.21  ผศ.ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ  กรรมการ 
1.22  ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เคลือบวัง  กรรมการ 
1.23 ผศ.ดร.ธนพงศ์ คุ้มญาติ  กรรมการ 
1.24 ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์  กรรมการ 
1.25 ผศ.ดร.ปณิฐิ แสนจิตร  กรรมการ 
1.26 ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์  กรรมการ 
1.27 ผศ.ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์  กรรมการ 
1.28 ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ  กรรมการ 
1.29 ผศ.ดร.สุชาติ จันทร์จรมานิตย์  กรรมการ 
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1.30 อาจารย์ ดร.ปุณยสิริ บุญเป็ง  กรรมการ 
1.31 อาจารย์ ดร.นพดล มณีเฑียร  กรรมการ 
1.32 อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร์  กรรมการ 
1.33 อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์  กรรมการ 
1.34 อาจารย์ ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์  กรรมการ 
1.35 อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ชอุ่มเอียด  กรรมการ 
1.36 อาจารย์ ดร.อนันต์ วงษ์จันทร์  กรรมการ 
1.37 อาจารย์ ดร.จิราพนธ์ ทาแกง  กรรมการ 
1.38 อาจารย์ ดร.ยุทธนา มูลกลาง  กรรมการ 
1.39 อาจารย์ ดร.ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์  กรรมการ 
1.40 อาจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม  กรรมการ 
1.41 อาจารย์ ดร.จักรภพ ใหม่เสน  กรรมการ 
1.42 อาจารย์ ดร.สมนึก สุระธง  กรรมการ 
1.43 อาจารย์ ดร.เดือนแรม แพ่งเกี่ยว  กรรมการ 
1.44 อาจารย์ ดร.ทักษ์ หงษ์ทอง  กรรมการ 
1.45 ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน  กรรมการและเลขานุการ 
1.46 อาจารย์ ดร.สามารถ ยะเชียงคำ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.1 ด้านวิชาการ 

1) ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2) ศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์  ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
   คณะวิศวกรรมศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.2 ด้านวิชาชีพ 
1) ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช. 

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายกำลังคนตามความต้องการ
และนโยบายของประเทศ  
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายส่งเสริมทักษะแห่งการ
ประกอบการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 
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2) ดร.จักรเพชร มัทราช ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ  
ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
 

2.3 ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
1) ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์  รองประธานกลุ่มบริษัท บีดีไอ กรุ๊ป 
2) นายวรพจน์ รื่นเริงวงศ์  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด 
 บริษัท โชเซ่น เทคโนโลยี จำกัด 
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ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ฉ 

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติ และผลงานวิชาการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจำหลักสูตร 
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน 
ข้อ 1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ;  0.8 
ข้อ 2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ;  0.6 
ข้อ 3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ; 1 
ข้อ 4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน;  1 
ข้อ 5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน;  0.4 
ข้อ 6 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online;  
0.2 

ข้อ 7 ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหน่งทางวิชาการแล้ว;  1 
ข้อ 8 ตำราหรือหนังส ือที ่ผ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่ง  

ทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ; 
1 

ข้อ 9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที ่ต ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที ่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2;  

0.6 

ข้อ 10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ;  

0.2 

ข้อ 11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556;  

0.4 

ข้อ 12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556; 

1 

ข้อ 13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ ่งไม่อยู ่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที ่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1;  

0.8 
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เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน 
ข้อ 14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ; 0 
ข้อ 15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน;  1 
ข้อ 16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร;  1 
ข้อ 17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร;  0.4 
ข้อ 18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ;  1 
ข้อ 19 ผลงานวิชาการรับใช้ส ังคมที ่ได ้ร ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง  

ทางวิชาการแล้ว;  
1 

หมายเหตุ : ที่มาจากระบบ CHECO  
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                                       ลำดับที ่1 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ☐ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายอนนท์ นำอิน 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2539 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Somsak, T., Namin, A., Sriprom, T., Thongpron, J., Kamnarn, U., and Patcharaprakiti, N. 
(2021). “Constant Current – Voltage with Maximum Efficiency Inductive Wireless EV 
Charging Control using Dual - Sides DC Converters”. In Proceedings of the 18t 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and 
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Technology (ECTI-CON2021), 19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 
936–941. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Somsak, T., Namin, A., Tammawam, W., Tippachon, W., and Oranpiroj, K. (2021).  
“A Prototype of Block UU Shape Ferrite Cores Inductive Wireless Power Transfer for 
EV Charger”. In Proceedings of the 18th International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: 
Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 19-22 May 2021. Chiang 
Mai: Chiang Mai University. pp. 930–935. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Namin, A., Oranpiroj, K. and Patcharaprakiti, N. (2019). “An Energy Flow Control from 
Electric Vehicle Battery to Grid (V2G) and Home Battery of Residential Customer for 
Demand Response Management”. In Proceedings of the 14th GMSARN International 
Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable 
GMS, 27-29 November 2019. Lao PDR: GMSARN. pp.1-6. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Namin, A., Chaidee, E., Tanang, S., Chaikam, K. and Jansuya, P. (2018). “Mutual Impedance 
Adaptation for Maximum Power Point Tracking on LED TV Wireless Power Transfer 
Vary with Distance”. In Proceedings of the 15th International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics Computer, Telecommunication Technology (ECTI-CON2018), 
18-21 July 2018. Chiang Rai: Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 501-
504. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Namin, A., Chaidee, E., Sriprom, T. and Bencha, P. (2018). Performance of Inductive 
Wireless Power Transfer between using Pure Sine Wave and Square Wave Inverters. 
In Proceedings of the IEEE International Transportation Electricfication Conference 
& Expo Asia-Pacific (ITEC-AP2018), 6-9 June 2018. Bangkok: Electric Vehicle Association 
of Thailand (EVAT). pp. 1-7. (เกณฑ์ข้อ 11) 

อนนท์ นำอิน, แทน แก้วใจ และ มงคล มิตรจิตร. (2561). ผลของการพันขดลวดแบบพิชระยะสั้นที่มีต่อ
กระแสฮาร์มอนิกส์ของเครื่องกำเนิดเหนี่ยวนำสามเฟส. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 408-411. (เกณฑ์ข้อ 10) 

อนนท์ นำอิน, ศุภกิตต์ ปินตา, รัชพล หมั่นขัน, ปาริชาติ วงค์ฉายา และ อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร. (2561). 
การออกแบบและสร้างวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยเพลเทียร์. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 
2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 403-406. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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ธวัชชัย อารมสวะ, ธีระพงศ์ อินอ่อน, ชัชวาลย์ แข่งขัน, เพลิน จันทร์สุยะ และ อนนท์ นำอิน. (2561). 
อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำภายในบ้านควบคุมการประหยัดพลังงานจากการหรี่วาล์ว. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 
2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 399-402. (เกณฑ์ข้อ 10) 

อนนท์ นำอิน, ทรัพย์อนันต์ หมวดยานะ, มนูญ วงศ์ส่ง, นิคม ธรรมปัญญา และ ธีระวัฒน์ ผุสดี. (2561). 
รถสามล้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นำเที่ยวพิกัด 100 วัตต์. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 10 (EENET2018), วันที ่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 375-378. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 

“ไม่มี” 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• การประยุกต์ใช้งานระบบโฟโตโวลตาอิก 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  25 ปี  
• ระบบโฟโตโวลตาอิก  
• หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
• โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษา
การเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนโพลิเมอร์ผสม ขนาด 22kV ด้วยวิธีวงล้อ
หมุนจุ่ม  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2562 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การดูดซับ

พลังงานของกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ ที่ติดตั้งในระบบจำหน่าย 22kV  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย์อนนท์ นำอิน) 
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                                      ลำดับที ่2 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ☐ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายกฤษดา ยิ่งขยัน 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2539 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. ไฟฟ้าสื่อสาร 2536 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Nadee, C., Yingkayun, P., Yingkayun, K. (2021). “Fall Detection using Half Circle Ultrasonic 
Array Sensors for Indoor Environment”. In Proceedings of the 18th International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021) , 
19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 879–882. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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Yingkayun, P., Boonpeng, P., Lueasrichan., J., Pimsarn, P., Nadee, C. and Yingkayun, K. 
(2019 ) .  “Development of Computer Assisted Instruction on First Aid for Hearing 
Impairment”.  In Proceedings of the 11th National Conference on Technical Education, 
19-20 March 2019. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 
pp. 189-197. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Nadee, C., Yingkayun, K., Boonpeng, P. and Chmnongthai, K. (2019). “Machine Leaning 
Based Fall Detection Using Ultrasonic Array Sensors for Indoor Environment”. In 
Proceedings of the SICE Annual Conference 2019 (SICE2019), 10-13 September 2019. 
Japan: Hiroshima University. pp. 1590-1593. (เกณฑ์ข้อ 11) 

จีรวัฒน์ คำวังจันทร์, วัชรพล ชมภูอินตา, โชคมงคล นาดี และ กฤษดา ยิ่งขยัน. (2562). ระบบบันทึก
ข้อมูลจากมิเตอร์ไฟฟ้าโดยใชัโปรโตคอลมอดบัสอาร์ทียูผ่านเครือข่ายไร้สาย . ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั ้งที ่ 11 , ว ันที ่ 19-20 มีนาคม 2562.  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. หน้า 367-373. (เกณฑ์ข้อ 10) 

นริศ ป้อมภา, วุฒิชัย ใจบาล, กฤษดา ยิ่งขยัน, โชคมงคล นาดี และ ปุณยสิริ บุญเป็ง. (2561). เครื่อง
ช่วยเหลือผู้สูงวัยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์”. ใน รายงานการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018), วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
นเรศวร. หน้า 163-166. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Boonpeng, P., Jaisin, C. and Yingkayun. K. (2020). Chlorella sp. Cultivation using Carbon 

Dioxide Concentration Control System. RMUTI Journal Science and Technology, 
Vol.13, No.2. May-August 2020. Nakhonratchasima: Rajamangala University of 
Technology Isan. pp. 18-38. (เกณฑ์ข้อ 9) 

โชคมงคล นาดี และกฤษดา ยิ่งขยัน. (2563). การพัฒนาวิธีการแยกแยะรูปภาพภาษามือ โดยอาศัย
วิธีการปรับระนาบภาพ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ 5, 
ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2563. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 25-
34. (เกณฑ์ข้อ 9) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาโท  3 ปี  
• ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
• ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  25 ปี  
• การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
• ไมโครโปรเซสเซอร์ 

  
   7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ระบบเฝ้า
ระวังน้ำท่วมแบบเวลาจริงด้วยการวิเคราะห์ภาพ  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษดา ยิ่งขยัน) 
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                                      ลำดับที ่3 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ☐ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายอุเทน คำน่าน  
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2539 
 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Somsak, T., Namin, A., Sriprom, T., Thongpron, J., Kamnarn, U., and Patcharaprakiti, N. 
(2021). “Constant Current - Voltage with Maximum Efficiency Inductive Wireless EV 
Charging Control using Dual - sides DC Converters.” In Proceedings of the 1 8 th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, 
Telecommunication Technology (ECTI-CON2021 ) , 19 - 22  May 2021 .  Chiang Mai: 
Chiang Mai University. pp. 936-941. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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เมธาวิน จันทรา, พิชญาภา เชียงมั่น, สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์, เจษฎา ยอดวงศ์ และ อุเทน คำน่าน. (2564). 
เทคนิคการควบคุมสมดุลกำลังไฟฟ้าของมอดูลแบบบั ๊กสำหรับระบบไมโครกริด ไฟตรงที่
ประกอบด้วยแบตเตอรี่และเซลล์แสงอาทิตย์. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021), วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564. เชียงราย: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. หน้า 206-209. (เกณฑ์ข้อ 10) 

เจษฎา ยอดวงศ์ และ อุเทน คำน่าน. (2563). การวิเคราะห์ค่าอัตราส่วนจำนวนรอบที่เหมาะสมของหม้อ
แปลงในวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์สำหรับระบบในแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบกระจาย. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (EENET2020), วันที่ 26-28 
สิงหาคม 2563. นครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. หน้า 157-160. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Yodwong, J. and Kamnarn, U. (2020). “Analysis and Design of Distributed Power Supply 
in DC Architecture for Residential with Power Balance Control Technique”. In 
Proceedings of the Society of Instrument and Control Engineers (SICE2020), 23-26 
September 2020, Chiang Mai: Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 786-
791. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 

 “ไม่มี” 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 “ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 
7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  

• การจำลองวงจรแปลงผันกำลังและการควบคุม 
• การแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  25 ปี  
• อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
• อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
• ระบบควบคุม 
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    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ปี พ.ศ. 2563 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาวงจรปรับแรงดันตามขนาด

สัญญาณแบบบัคคอนเวอร์เตอร์สำหรับเครื่องขยายเสียง คลาสเอ ด้วยเทคนิค
ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปี พ.ศ. 2563 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง แนวทางการพัฒนาและออกแบบ

เครื่องขยายเสียงในระบบดิจิตอล (Class - D) บน FPGA ด้วยเทคนิค PCM 
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เรื ่องการวิเคราะห์ลมที ่มีผลกระทบต่อ

อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากรูปทรง  พื ้นที ่ต ิดตั ้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปี พ.ศ. 2563 ประธานกรรมการสอบว ิทยาน ิพนธ ์  เร ื ่อง  Sensorless Field Oriented 

Control of Three-Phase Induction Motor using Fuzzy PI Controller 
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปี พ.ศ. 2562 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสโดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม 
 นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปี พ.ศ. 2561 กรรมการสอบว ิทยาน ิพนธ์  เ ร ื ่ อง  การ เปร ี ยบเท ียบประส ิทธ ิ ภ าพ

เครื่องปรับอากาศกระแสตรงที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องปรับอากาศ
กระแสสลับแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 Btu/h  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 

 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

           (รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน) 
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                                      ลำดับที ่4 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ☐ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายนพพร พัชรประกิติ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 2554 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2541 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Somsak, T., Namin, A., Sriprom, T., Thongpron, J., Kamnarn, U., and Patcharaprakiti, N. 
(2021). “Constant Current – Voltage with Maximum Efficiency Inductive Wireless EV 
Charging Control using Dual - Sides DC Converters”. In Proceedings of the 18t 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and 
Technology (ECTI-CON2021), 19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 936–
941. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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Namin, A., Oranpiroj, K. and Patcharaprakiti, N. (2019). “An Energy Flow Control from Electric 
Vehicle Battery to Grid (V2G) and Home Battery of Residential Customer for Demand 
Response Management”. In Proceedings of the 14th GMSARN International Conference 
2019 on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS, 27-29 
November 2019. Lao PDR: GMSARN. pp.1-6. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Thongporn, J., Muengjai, W., Somsak, T. and Patcharaprakiti, N. (2019). “A Solar Home Battery 
Energy Storage for Demand Response Management”. In Proceedings of the 14th GMSARN 
International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and Development for 
Sustainable GMS, 27-29 November 2019. Lao PDR: GMSARN. pp. 1-6. (เกณฑ์ข้อ 11) 

นพพร พัชรประกิติ, ภาณุวัฒน์ ทิพย์วังเมฆ, จัตตุฤทธิ ์ ทองปรอน, ธีระศักดิ ์ สมศักดิ ์ และ จีรวรรณ  
พัชรประกิติ. (2561). การกำจัดซัลเฟตในน้ำล้างถ่านหินของเหมืองลิกไนต์ด้วยวิธีอิเล็กโตรโคแอก
กูเลชั่น. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 
พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 556-559. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
เกษม ตรีภาค, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์, ยุทธนา กันทะพะเยา และ นพพร พัชรประกิติ. 

(2561). แบบจำลองคณิตศาสตร์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารกึ่งตัวนำแบบผลึกซิลิกอน . วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 
2561. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 31-40. (เกณฑ์ข้อ 9) 

Uttasilp, C., Patcharaprakit, N., Thongpron, J. and Somsak, T. (2018). Optimal Solar Energy 
on Thermoelectric Cooler of Water Generator in Case Study on Flood Crisis. 
Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 57, No. 8S3.  July 2018.  pp. 08RH05-1 – 
08RH05-4. (เกณฑ์ข้อ 12) 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• พลังงานทดแทนข้ันสูง 
• เทคโนโลยีพลังงาน 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2 
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 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  19 ปี  
• เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1  
• เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
• อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  

• การจัดการพลังงานไฟฟ้า 

• โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 

• คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง 
 

    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ปี พ.ศ. 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การศึกษาความเหมาะสมทางด้าน

เทคนิค เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ด้วยแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนในระดับครัวเรือน  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2562 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจำลองการออกแบบและวิเคราะห์

ประสิทธิภาพของการผลิต การสูญเสีย และการคาดการณ์ระบบผลิต
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง 

การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะทางเทคนิคของระบบสูบน้ำบ่อบาดาล
ด้วยโซล่าเซลล์ตามมาตรฐาน IEC 62253  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การ

กำจัดซัลเฟตในน้ำจากเหมืองลิกไนต์ด้วยอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น โดยใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ) 
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                                      ลำดับที ่5 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายศุภกิต แก้วดวงตา 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Kawdungta, S., Torrungrueng, D., Lang, A., Phongcharoenpanich, C. (2021). “Design of 
Antenna Aarrays by using Modified Fruit Fly Optimization Algorithm”. In Proceedings 
of the 18t International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and 

552

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24824512300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8355886600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191332923
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603712247


196 

Technology (ECTI-CON2021 ) , 19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 
69–72. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Kawdungta, S., Torrungrueng, D., and Lang, A. (2021). “An Efficient Analysis of the Far-
Field Radiation of a Huygens Source Antenna Embedded in Dielectric Multilayer 
Slabs using the Equivalent CCITL Model”. In Proceedings of the 18t International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 
19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 65–68. (เกณฑ์ข้อ 11) 

ศุภกิต แก้วดวงตา, นิพนธ์ เลิศมโนกุล, นพดล มณีเฑียร และ สิทธิชัย เด่นตรี. (2562). สายอากาศรูปตัว
ซีขนาดกะทัดรัดสําหรับการประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่ายไร้สาย. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่ 11 (RMUTCON 2019), ว ันที ่ 24-26 
กรกฎาคม 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 1-8. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Bangkaew, N., Wunnaleart, R., Kawdungta, S. and Phongcharoenpanich, C. (2 0 1 7 ) . 
“Compact Asymmetrical Patch Dipole Antenna for Indoor Digital Terrestrial 
Television Reception”. In Proceedings of the International Symposium on Antennas 
and Propagation (ISAP2017), 30 October - 2 November 2017. Bangkok: King Mongkut's 
Institute of Technology Ladkrabang. pp. 1-2. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Kawdungta, S., Boonpoonga, A., and Phongcharoenpanich, C. (2021). MICS/ISM Meander-

Line Microstrip Antenna Encapsulated in Oblong-Shaped Pod for Gastrointestinal 
Tract Diagnosis. Sensors 2021, 21(11), 3897. June 2021. pp. 1-16. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Kawdungta, R., Kawdungta, S., Torrungrueng, D., and Phongcharoenpanich, C. (2021). 
Switched Beam Multi-Element Circular Array Antenna Schemes for 2D Single-Anchor 
Indoor Positioning Applications. IEEE Access, Vol.9. Aprill 2021. pp. 58882–58892. 
(เกณฑ์ข้อ 12) 

Kawdungta, S. and Phongcharoenpanich, C. (2020) .  Circularly Polarized Reconfigurable 
Microstrip Loop Antenna Using Parasitic Patches and PIN Diodes. Frequenz, Vol.74, 
Issue 7-8. April 2020. pp. 255-262. (เกณฑ์ข้อ 12) 

ศุภกิต แก้วดวงตา, นฤดม บางแก้ว, ระพี วรรณเลิศ และ ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์. (2561). การ
ออกแบบสายอากาศไดโพลแบบแผ่นแถบความถี่กว้างสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัล . วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 
2561. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 26-31. (เกณฑ์ข้อ 9) 

553

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24824512300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8355886600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191332923


197 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น 
• การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ 
• วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง 
• สัมมนา 1 
• สัมมนา 2 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  9 ปี  
• วิศวกรรมสายอากาศ  
• ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• สายส่งสัญญาณและโครงข่ายการสื่อสาร 

 
 

    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ปี พ.ศ. 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ระบบผลิตกำลังงานไฟฟ้าขนาด 300 วัตต์ 

ด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกจากพลังงานความร้อนของเตาเผาขยะไร้ควัน  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง สายอากาศ

แบบล็อกฟิริออดิคความถี่กว้างสำหรับงานตรวจสอบจับสัญญาณรบกวนใน
ย่านความถ่ีสูงยิ่งและย่านความถ่ีสูงยิ่งยวด  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศุภกิต แก้วดวงตา) 
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                                        ลำดับที ่6 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายโกศล โอฬารไพโรจน์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2538 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2547 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2529 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Somsak, T., Namin, A., Tammawam, W., Thongpron, J., Tippachon, W., and Oranpiroj, K. 
(2021). “A Prototype of Block UU Shape Ferrite Cores Inductive Wireless Power 
Transfer for EV Charger”. In Proceedings of the 18th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 19-22 May 
2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 930–935. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15924310800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55252414100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226835429
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24177859800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16022966300
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Muangjai, W., Somsak, T., Panlawan, N., Aroonchai, T., Jeenthanom, P., Nak-iam, K., 
Thongpron, J., Ngaodet, M., Oranpiroj, K., and Thanin, P. (2021). “Critical Implications 
of Longterm IoT Applications in Thailand”. In Proceedings of the 18th International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 
19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 751–754. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Namin, A., Oranpiroj, K. and Patcharaprakiti, N. (2019 ) .  “An Energy Flow Control from 
Electric Vehicle Battery to grid (V2G) and Home Battery of residential customer for 
Demand Response Management”. In Proceedings of the 14th GMSARN International 
Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable 
GMS, 27-29 November 2019. Lao PDR: GMSARN. pp. 1-6. (เกณฑ์ข้อ 11) 

มนตรี เงาเดช, วิชาญ จันที, วรจักร์ เมืองใจ, โกศล โอฬารไพโรจน์, สามารถ ยะเชียงคำ, อภินันท์  
หอจตุรพิธพร และชุติพงศ์ ชัยลังกา. (2561). การประยุกต์ MATLAB GUI สำหรับออสซิลโลสโคป. 
ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10  (EENET2018), วันที่ 1-3 
พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 736-739. (เกณฑ์ข้อ 10) 

วรจักร์ เมืองใจ, มนตรี เงาเดช, วิชาญ จันที, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ โกศล โอฬารไพโรจน์. (2561).  
การประยุกต์ใช้ IoT เพ่ือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดค่าการใช้พลังงานจำเพาะในสายการผลิต
น้ำผลไม้พร้อมดื ่มโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที ่ 2 แม่จัน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 10 (EENET2018), วันที ่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 395-398. (เกณฑ์ข้อ 10) 

วรจักร์ เมืองใจ, วิชาญ จันที, พิเชษฐ์ ทานิล, โกศล โอฬารไพโรจน์, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ จัตตุฤทธิ์ 
ทองปรอน. (2561).  เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชต้นทุนต่ำที่ควบคุมและเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อมการเพาะปลูกโดยใช้ IoT. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018), วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา. หน้า 1150-1160. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Khattijit, N., Oranpiroj, K. and Muangjai, W. (2018). “The Evaluation of Short Circuit Current 
to Achieve System Protection Design in Power Network with Renewable Energy 
Application”.  In Proceedings of International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 
7-9 March 2018. Bangkok: Srinakarinwirot University. pp. 658-661. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 

“ไม่มี” 
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6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 สามารถ ยะเชียงคำ และ โกศล โอฬารไพโรจน์. (2564). วงจรไฟฟ้า 1 ภาคไฟสลับ เล่ม 1 (e-book). 
กรุงเทพมหานคร: นายอินทร์. จำนวน 657 หน้า. (เกณฑ์ข้อ 8)  
 สามารถ ยะเชียงคำ และ โกศล โอฬารไพโรจน์. (2564). วงจรไฟฟ้า 1 ภาคไฟสลับ เล่ม 2 (e-book). 
กรุงเทพมหานคร: นายอินทร์. จำนวน 561 หน้า. (เกณฑ์ข้อ 8)  
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม  
• วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง 
• ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
• โครงงานนวัตกรรม 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  32 ปี  
• วงจรไฟฟ้า 
• โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2562 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
ของระบบไมโครกริดแบบผสมผสานด้วยระบบโซล่าเซลล์และกังหันน้ำของ
หมู่บ้านคลองเรือ  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง กรณีศึกษา

การวิเคราะห์การประสานสัมพันธ์ที่เหมาะสมของรีเลย์กระแสเกินและรีเลย์
กระแสเกินรู้ทิศทาง สำหรับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังภายในท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิด้วยโปรแกรม ETAP  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การ

พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะทางเทคนิคของระบบสูบน้ำบ่อบาดาลด้วยโซ
ล่าเซลล์ตามมาตรฐาน IEC 62253  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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    7.3  ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

     (รองศาสตราจารย์โกศล โอฬารไพโรจน์) 
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                                 ลำดับที ่7 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายชาญชัย เดชธรรมรงค์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 2555 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2538 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2534 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Dechthummarong, C. and Wongpankamol, P. (2019). “Discharge Plasma in Air Bubble 
Water for de-colorization of Methylene Blue by Cascade High Voltage Doubler”. In 
Proceedings of the 4th International Symposium on Application of High-Voltage, 
Plasmas & Micro/Nano Bubbles (Fine Bubble) to Agriculture and Aquaculture 
(ISHPMNB 2019), 18-21 May 2019. Pathum Thani: Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi. pp.71-73. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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Chainetr, S., Wongpankamol, P. and Dechthummarong, C. (2019). “Effect of Atmospheric 
Pressure Plasma Treatment of Eggshell on Fluoride Removal from Water”. In 
Proceedings of the 4th International Symposium on Application of High-Voltage, 
Plasmas & Micro/Nano Bubbles (Fine Bubble) to Agriculture and Aquaculture 
(ISHPMNB 2019), 1 8 - 2 1  May 2019.  Pathum Thani: Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi. pp. 21-23. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Dechthummarong, C. and Wongpankamol, P. (2018 ) .  “Electric Discharge Plasma in Air 
Bubbles for Effluent Wastewater Treatment from Chicken Slaughterhouse”. In 
Proceedings of the 15th International Conference on Electrical Engineering/ Electronics 
Computer, Telecommunication Technology (ECTI-CON2018 ) , 18-21 July 2018 . 
Chiang Rai: Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 274-277. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Jakraktok, I. and Dechthummarong, C. (2018). “Effect of High voltage Switching Frequency 
on DBD Plasma in Air for PET Surface Modification”. In Proceedings of the 6th 
International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 7-9 March 2018. 
Bangkok: Srinakarinwirot University. pp. 208-211. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Dechthummarong, C. and Matra, K. (2018). “An Investigation of Plasma Activated Water 
Generated by 50Hz Half Wave AC High Voltage”. In Proceedings of the 6th International 
Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 7-9 March 2018. Bangkok: Srinakarinwirot 
University. pp. 193-196. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Dechthummarong, C. (2018). “Experimental Investigation of Electrical Discharge Plasma 
in Air Microbubbles Water Mixture”. In Proceedings of the 6th International Electrical 
Engineering Congress (iEECON2018), 7-9 March 2018. Bangkok: Srinakarinwirot 
University. pp. 185-188. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Pothasak, Y., Singhatong, S., Natakankitkul, S., Dechsupa, N., Wanachantararak, P., 

Dechthummarong, C. and Leelarungrayub, J. (2 0 2 0 ). Active Compounds, Free 
Radicals Scavenging and Tumor-Necrosis Factor (Tnf-Α) Inhibitory Activities of Star 
Fruit-Sweet Type (Averrhoa Carambola L.) in Vitro. Journal of Associated Medical 
Sciences, Vol.53, No.1. January-April 2020. pp. 19-28. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Sritontip, C., Dechthummarong, C., Thonglek, V., Khaosumain, Y. and Sritontip, P. (2019). 
Stimulation of Seed Germination and Physiological Development in Plants by High 
Voltage Plasma and Fine Bubbles. International Journal of Plasma Environmental 
Science and Technology, Vol. 12, No. 2. January 2019. pp. 74-78. (เกณฑ์ข้อ 12) 
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Dechthummarong, C. (2 0 1 9 ) .  Characterizations of Electrical Discharge Plasma in Air 
Micro/Nano-Bubbles Water Mixture. International Journal of Plasma Environmental 
Science and Technology, Vol. 12, No. 2. January 2019. pp. 64-68. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Deesanam, N., Chomsri, N., Dechthummarong, C. and Thonglek, V. (2019 ) .  Effect of 
Fermentation Temperatures on Quality of Naem Made from Raw Materials Treated 
with Plasma. International Journal of Plasma Environmental Science and 
Technology, Vol. 12, No. 2. January 2019. pp. 59-63. (เกณฑ์ข้อ 12) 

 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 

7.1.2 ระดับปริญญาตรี  24 ปี  
• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

• วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

• ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

 

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การ

ประยุกต์ฟองก๊าซโอโซนขนาดไมโคร/นาโนในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2563 ประกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์ใช้พลาสมาอุณหภูมิต่ำ 

ณ ความดันบรรยากาศในทางการเกษตร 
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

   
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชยั เดชธรรมรงค์) 

561



205 

                                      ลำดับที่ 8 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายวิฑูรย์ พรมมี 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2555 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2546 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

วิฑูรย์ พรมมี, คงฤทธิ์ แสนเมือง และ ไอศูรย์ หายทุกข์ . (2564). การประยุกต์ใช้สัญญาณพัลส์เพ่ือ
ควบคุมความส่องสว่างของไฟถนนไดโอดเปล่งแสง. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021), วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564. เชียงราย: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. หน้า 1-4. (เกณฑ์ข้อ 10) 

วิฑูรย์ พรมมี, ศราวุฒิ อิสระไพศาล และ ภานุพงศ์ กันทา. (2564). ตู้ฆ่าเชื้อโรคโดยหลอดเอลอีดี ยูวีซี. 
ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021), วันที่ 
12-14 พฤษภาคม 2564. เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. หน้า 1-4. 
(เกณฑ์ข้อ 10) 
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วิฑูรย์ พรมมี, ธรรมศาสตร์ กันทะสอน และ อิทธิเดช สุยราช. (2564). การพัฒนาแบบจำลองระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคารสนามบินดอนเมือง. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021), วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564. เชียงราย: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. หน้า 1-4. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
วิฑูรย์ พรมมี, อนันตพงศ์ ไชยวุฒิ และ ธเนศ นันทะเสน. (2562). เครื่องทำนายคุณภาพของกล้วยไทย

จากวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 21 
ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2562. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 128-135. 
(เกณฑ์ข้อ 9) 

วิฑูรย์ พรมม,ี พัชรพล หันพนัส และ ปฐมพงศ์ ปุกกาศ. (2562). เครื่องแลกเหรียญสิบบาทกับระบบแจ้ง
เตือน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 21 ฉบับที่ 3. กันยายน-
ธันวาคม 2562. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 175-180. (เกณฑ์ข้อ 9) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วิฑูรย์ พรมม.ี (2561). ตำรา คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ 

บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ISDN 978-616-474. จำนวน 150 หน้า (เกณฑ์ข้อ 8) 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  7 ปี  
• วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  19 ปี  
• ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม 

• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

• การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 

• การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
• การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 

• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
• วิศวกรรมส่องสว่าง 
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    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ปี พ.ศ. 2560  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง เครื่องบันทึก

ความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้น โดยพลังงานแสงอาทิตย์  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
         
                                                               

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฑิูรย์ พรมมี) 
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                                      ลำดับที ่9 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2548 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2537 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2533 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Somsak, T., Namin, A., Sriprom, T., Thongpron, J., Kamnarn, U., and Patcharaprakiti, N. 
(2021). “Constant Current – Voltage with Maximum Efficiency Inductive Wireless EV 
Charging Control using Dual – Sides DC Converters”. In Proceedings of the 18t 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9332568300
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Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and 
Technology (ECTI-CON2021), 19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 936–
941. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Somsak, T., Namin, A., Tammawam, W., Thongpron, J., Tippachon, W., and Oranpiroj, K. 
(2021). “A Prototype of Block UU Shape Ferrite Cores Inductive Wireless Power 
Transfer for EV Charger”. In Proceedings of the 18th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 19-22 May 
2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 930–935. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Muangjai, W., Somsak, T., Panlawan, N., Aroonchai, T., Jeenthanom, P., Nak-iam, K., 
Thongpron, J., Ngaodet, M., Oranpiroj, K., and Thanin, P. (2021). “Critical Implications 
of Longterm IoT Applications in Thailand”. In Proceedings of the 18th International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 
19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 751–754. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Thongporn, J., Muengjai, W., Somsak, T. and Patcharaprakiti, N. (2019 ) .  “A Solar Home 
Battery Energy Storage for Demand Response Management”. In Proceedings of the 
14 th GMSARN International Conference 2019  on Smart Energy, Environment, and 
Development for Sustainable GMS, 27-29 November 2019. Lao PDR: GMSARN. pp. 
1-6. (เกณฑ์ข้อ 11) 

นพพร พัชรประกิติ, ภาณุวัฒน์ ทิพย์วังเมฆ, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ จีรวรรณ  
พัชรประกิติ. (2561). การกำจัดซัลเฟตในน้ำล้างถ่านหินของเหมืองลิกไนต์ด้วยวิธีอิเล็กโตรโคแอก
กูเลชั่น. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. 
หน้า 556-559. (เกณฑ์ข้อ 10) 

วรจักร์ เมืองใจ, วิชาญ จันที, พิเชษฐ์ ทานิล, โกศล โอฬารไพโรจน์, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ จัตตุฤทธิ์ 
ทองปรอน. (2561).  เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชต้นทุนต่ำที่ควบคุมและเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อมการเพาะปลูกโดยใช้ IoT. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018), วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา. หน้า 1150-1160. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24177859800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16022966300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34977220500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15924310800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226840899
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16022966300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207770973
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6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
เกษม ตรีภาค, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์, ยุทธนา กันทะพะเยา และ นพพร พัชรประกิติ. 

(2561). แบบจำลองคณิตศาสตร์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารกึ่งตัวนำแบบผลึกซิลิกอน . วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 
2561. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 31-40. (เกณฑ์ข้อ 9) 

Uttasilp, C., Patcharaprakit, N., Thongpron, J. and Somsak, T. (2018). Optimal Solar Energy 
on Thermoelectric Cooler of Water Generator in Case Study on Flood Crisis. 
Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 57, No. 8S3. 20 July 2018. pp.08RH05-1 – 
08RH05-4. (เกณฑ์ข้อ 12) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• พลังงานทดแทนข้ันสูง 
• ระบบโฟโตโวลตาอิกและการประยุกต์ 
• ไมโครกริด  
• ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
• โครงงานนวัตกรรม 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  28 ปี  
• โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 
• ระบบโฟโตโวลตาอิก 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในระดับครัวเรือน  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ปี พ.ศ. 2562 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจำลอง
การออกแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการผลิต การสูญเสีย และ
การคาดการณ์ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่าย  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2562 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การหา

ค่าพารามิเตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด PERT N-Type Sifacial 
โดยวิธี Single Curve Method ภายใต้สภาวะคงท่ี  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง 

การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะทางเทคนิคของระบบสูบน้ำบ่อบาดาล
ด้วยโซล่าเซลล์ตามมาตรฐาน IEC 62253  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
            
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน) 
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                                      ลำดับที ่10 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายสามารถ ยะเชียงคำ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ 
คอมพิวเตอร์ 

2557 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2544 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

สามารถ ยะเชียงคำ, ธนวรรธน์ กัลยรัตน์กุล และ นราวุฒิ กุสะรัมย์. (2564). เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล
สำหรับการคัดแยกแสดงผลด้วยเสียง. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021), วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564. เชียงราย: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. หน้า 380-383. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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สายัณห์ เกลี้ยงสิน, จิรพงษ์ จิตตะโคตร์, สามารถ ยะเชียงคำ, สายชล ชุดเจือจีน และ ปณิธาน จักขุจันทร์. 
(2564). การเพิ่มความถี่โดยการใช้อินเวอร์เตอร์สามเฟสในงานความร้อนเหนี่ยวนำ. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13  (EENET2021), วันที่ 12-14 
พฤษภาคม 2564. เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. หน้า 185-188. 
(เกณฑ์ข้อ 10) 

อรรณพ รูปดี, วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ และ สามารถ ยะเชียงคำ. (2564). การวิเคราะห์ผลการทดสอบลูก
ถ้วยฉนวนพอลิเมอร์ 22 กิโลโวลต์ ตามมาตรฐาน IEC/TR 62730. ใน รายงานการประชุม
วิชาการเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13  (EENET2021), วันที่ 12-14 พฤษภาคม 
2564. เชียงราย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. หน้า 69-72. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Rupdee, A., Thipprasert, W. and Yachiangkam, S. (2020). “Tracking Wheel Test of Composite 
Insulator in 22kV Distribution System”. In Proceedings of the 2020 International 
Electrical Engineering Congress (iEECON2020), 4-6 March 2 0 20.  Nakhon Phanom: 
Nakhon Phanom University. pp. 1-4. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Yachiangkam, S. and Jittakort, J.  (2019). “Implementation of Full Bridge Voltage Source 
Resonant Inverter for Ultrasonic Cleaning Application”. In Proceedings of the 4 th 
International Conference on Innovative Education and Technology ( ICIET2019 ), 
11-13 July 2019. Pathum Trani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 
pp. 83-86. (เกณฑ์ข้อ 11) 

มนตรี เงาเดช, วิชาญ จันที, วรจักร์ เมืองใจ, โกศล โอฬารไพโรจน์, สามารถ ยะเชียงคำ, อภินันท์ หอจตุรพิธพร 
และ ชุติพงศ์ ชัยลังกา.  (2561).  การประยุกต์ MATLAB GUI สำหรับออสซิลโลสโคป. ใน 
รายงานการประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10  (EENET2018), วันที่ 1-3 
พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 736-739. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 

“ไม่มี” 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 สามารถ ยะเชียงคำ และ โกศล โอฬารไพโรจน์. (2564). วงจรไฟฟ้า 1 ภาคไฟสลับ เล่ม 1 (e-book). 
กรุงเทพมหานคร: นายอินทร์. จำนวน 657 หน้า. (เกณฑ์ข้อ 8)  
 สามารถ ยะเชียงคำ และ โกศล โอฬารไพโรจน์. (2564). วงจรไฟฟ้า 1 ภาคไฟสลับ เล่ม 2 (e-book). 
กรุงเทพมหานคร: นายอินทร์. จำนวน 561 หน้า. (เกณฑ์ข้อ 8)  
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  7 ปี  
• สัมมนา 1 
• สัมมนา 2 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 2 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  24 ปี  
• วงจรไฟฟ้า  
• เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
• เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษา
การเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนโพลิเมอร์ผสม ขนาด 22kV ด้วยวิธีวงล้อ
หมุนจุ่ม  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ระบบผลิตกำลังงานไฟฟ้าขนาด 300 วัตต์ 

ด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกจากพลังงานความร้อนของเตาเผาขยะไร้ควัน  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2562 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การดูดซับ

พลังงานของกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ ที่ติดตั้งในระบบจำหน่าย 22kV  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมการหาคำตอบที่

เหมาะสมที่สุดของวิธีฝูงผึ้งเพ่ือแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด 
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2560 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การเพ่ิม

ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสกรงกระรอกแบบมาตรฐาน
โดยการปรับปรุงขดลวดสเตเตอร์  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2560 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง Analysis and Control of Resonant 

Inverter for Inductive Coupling and Electromechanical Applications   
 นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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    7.3  ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

             (นายสามารถ ยะเชียงคำ) 
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                                      ลำดับที ่11 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นางสาวยุพดี หัตถสิน 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2553 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า-

คอมพิวเตอร์ 
2541 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์-
คอมพิวเตอร์ 

2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Hatthasin, U., and Piyawongwisal, P. (2021). “Developing Animal Habitat Learning Aid for 
Visually – Impaired Primary School Students”. In Proceedings of the 18th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and 
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Technology (ECTI-CON2021), 19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 
755–758. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Hatthasin, U. and Piyawongwisal, P. (2020). “Designing Protractor and Compass Learning 
Aid for Visually-Impaired Primary Students”. In Proceedings of the 59th Annual 
Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE2020), 
23-26 September 2020. Chaing Mai: Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 
792-795. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Hatthasin, U., Setamung, N., Piyawongwisal, P. and Tisom, S. (2018) .  A Talking Distance 
Measuring Wheel for the Visually Impaired. In Proceedings of the 15 th International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications 
and Information Technology (ECTI-CON2018), 18-21 July 2018. Chiang Rai: 
Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 517-520. (เกณฑ์ข้อ 11) 

ยุพดี หัตถสิน, อนุพงศ์ ไพโรจน์, พัชราฤดี กันทาหงษ์ และ อนุภาพ อาจหาญศรี. (2561). เครื่องชั่ง
น้ำหนักและที่วัดส่วนสูงสาหรับผู้บกพร่องทางการเห็น. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 212-215. (เกณฑ์ข้อ 10) 

ยุพดี หัตถสิน, ณัชชนม์ คำจุมพล, ปพน เทพสาร, ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล, อรรถพล วิเวก, ณัฐชาสิทธิ์  
ชูเกียรติขจร, ปณต พุกกะพันธ์ุ และ ปิยพล ยืนยงสถาวร. (2560). ออกแบบและประเมินผล
โปรแกรมควบคุมกล้องบน Raspberry Pi เพ่ือผู้พิการทางสายตาเลือนราง. ใน รายงานการประชุม
วิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD2017), วันที่ 25-28 กรกฎาคม 
2560. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. หน้า 345-166. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Hatthasin, U. (2019 ) .  Assessment on Design of a Talking Distance Measuring Wheel for 

the Visually Impaired Students Development of an Obstacle-Warning Glasses for the 
Visually Impaired Student. Mahasarakham International Journal of Engineering 
Technology (MIJET), Vol.5 , No.2. July-December 2019.  Mahasarakham: Mahasarakham 
University. pp.70-74. (เกณฑ์ข้อ 9) 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
 “ไม่มี” 
 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  23 ปี  

• สัญญาณและระบบ  
• การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล  
• การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมินสมรรถนะของตัวกรองซาวิสกี-
โกเลย์แบบปรับหน้าต่างตัวกรองได้ในการลดทอนสัญญาณรบกวนแบบจุดใน
ภาพอัลตราซาวด์ทางการแพทย์  

 นักศึกษาระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 

             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพุดี หัตถสิน) 
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                                      ลำดับที ่12 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2560 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

พระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2548 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2543 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Srisongkram, W., Vimonthanasit, P., Wannachai, S., Thinnakorn, J., Yawootti, A. (2021). 
“Development of Wireless Soil Moisture Measurement and Recording Devices”. In 
Proceedings of the 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical 
System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai 
University. pp. 1142–1145. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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Phongsupa, J., Yawootti, A., Wattanutchariya, W. (2021). “Chlorogenic Acid Extraction of 
Local Coffee Beans by Pulsed Electric Field”. In Proceedings of the 7th  International 
Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST-2021), 
Vol.2397, Issue 1, 1-3 April 2021. Pattaya: Chonburi. pp. 19. (เกณฑ์ข้อ 11) 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, ว่าน วิริยา, สมพร จันทระ, สมศักดิ์ วรรณชัย และ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์. (2563). การ
เปรียบเทียบเครื่องวัด PM2.5 หลักการทางแสงระหว่างเซ็นเซอร์ต้นทุนต่าและเซ็นเซอร์มาตรฐาน. 
ใน รายงานการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON43), วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 
2563, พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 583-586. (เกณฑ์ข้อ 10) 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, สมศักดิ์ วรรณชัย, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, จักรินทร์ ถิ่นนคร และ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล. 
(2562). การพัฒนาเครื ่องวัดฝุ ่นหลักการทางแสงและเปรียบเทียบผลการวัดกับเครื ่องมือวั ด
มาตรฐาน. ใน รายงานการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 42 (EECON42), วันที่  
31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 481-484. (เกณฑ์ข้อ 10) 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม และ อภิชาติ กาญจนทัต. (2562). เครื่อง
สนามไฟฟ้าพัลส ์สำหร ับการสกัดพืชและสมุนไพร . ใน รายงานการประชุมว ิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 42 (EECON42), วันที ่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562. นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 545-548. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Yawootti, A., Wimonthanasit, P., Chaithanu, K. and Sampattagul, S. (2018). “Comparison 
of Particulate Matter Monitoring using Beta Attenuation Monitor and Light Scattering 
Method in Bangkok Thailand”. In Proceedings of the 33rd International Technical 
Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2018), 
4-7 July 2018. Bangkok: Chulalongkorn University. pp 498-501. (เกณฑ์ข้อ 11)  

Thipprasert, W., Kitidet, V. and Yawootti, A. (2018 ) .  “Energy Absorption of Metal Oxide 
Surge Arresters in 22 kV Distribution System”. In Proceedings of the Grand GMSARN 
International Conference 2018 on “Energy, Environment, and Development in GMS, 
28-30 November 2018. China: GMSARN. pp. 1-7. (เกณฑ์ข้อ 11)  

Thipprasert, W., Rupdee, A. and Yawootti, A. (2018). “Effect of Test Conditions on Ageing 
Deterioration of Composite Insulator using the Tracking Wheel”. In Proceedings of 
the Grand GMSARN International Conference 2018  on “Energy, Environment, and 
Development in GMS, 28-30 November 2018. China: GMSARN. pp. 1-5. (เกณฑ์ข้อ 11) 

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, สาคร ปันตา และ สมศักดิ์ วรรณชัย. (2561). การออกแบบระบบ
ควบคุมแบบลูปปิดสำหรับการประยุกต์ใช้งานคอโรนาดีสชาร์จ. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 10 (EENET2018), วันที ่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 249-252. (เกณฑ์ข้อ 10)  
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สาคร ปันตา, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, กิจจา ไชยทนุ และ จักรรินทร์ ถิ่นนคร . (2561). 
การศึกษาเซ็นเซอร์หลักการทางแสงราคาถูกสำหรับงานตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3, วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561. ชุมพร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์. หน้า 585-593. 
(เกณฑ์ข้อ 10)  

สาคร ปันตา, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, กิจจา ไชยทนุ, เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ . (2561). 
การเปรียบเทียบเครื่องวัดแบบเบต้าเรย์และเทคนิคการกระเจิงแสงสำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 และ PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (E-NETT14th), วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. หน้า 345-352. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Phanitchat, T., Ampawong, S., Yawootti, A., Sompornrattanaphan, M., and Sivakorn, C. 

(2021). Dose-Dependent Blood-Feeding Activity and Ovarian Alterations to PM2.5 in 
Aedes Aegypti. Insects2021, 14(10). October 2021. pp. 1-13. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Chaiyana, W. , Sirithunyalug, J. , Somwongin, S. , Punyoyai, C. , Laothaweerungsawat, N. , 
Marsup, P., Neimkhum, W. and Yawootti, A. (2020). Enhancement of the Antioxidant, 
Anti- Tyrosinase, and Anti- Hyaluronidase Activity of Morus alba L. Leaf Extract by 
Pulsed Electric Field Extraction. Journal of Molecules, Vol.25, 2212. 8 May 2020. pp. 
1-15. doi:10.3390/molecules25092212. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Intra, P. and Yawootti, A. (2019 ) .  An Experimental Investigation of a Non-Mixing Type 
Corona-Needle Charger for Submicron Aerosol Particles. Journal of Electrical 
Engineering & Technology, Vol. 14, Issue 1. January 2019. pp. 363-370. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Intra, P., Yawootti, A. and Siri-achawawath, T. (2018). Field Comparison Between 
Electrostatic Charge and Light Scattering Monitors for Continuous Monitoring of 
Airborne PM1.0, PM2.5 and PM10 Mass Concentrations. Songklanakarin Journal of 
Science and Technology, Vol.40, Issue 2. March-April 2018. Songkla: Songklanakarin 
University. pp. 339-346. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Intra, P., Yawootti, A. and Sampattagul, S. (2018). Field Evaluation of an Electrostatic 
PM2.5 Mass Monitor. Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol.40, 
Issue 2. March-April 2018. Songkla: Songklanakarin University. pp. 347-353. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Intra, P., Yawootti, A. and Siri-achawawath, T. (2 0 1 8 ) .  Field Comparison Between 
Electrostatic Charge and Light Scattering Monitors for Continuous Monitoring of 
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Airborne PM1.0 , PM2.5 , and PM10 Mass Concentrations. Songklanakarin Journal of 
Science & Technology, Vol. 40 , Issue. 2 . March-April 2018.  Songkla: Songklanakarin 
University. pp. 339-346. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Intra, P., Yawootti, A. and Sampattagul, S. (2018). Field Evaluation of an Electrostatic PM 
2.5 Mass Monitor. Songklanakarin Journal of Science & Technology, Vol. 40, Issue 2. 
March-April 2018. Songkla: Songklanakarin University. pp. 347-353. (เกณฑ์ข้อ 12) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  2 ปี  
• ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร 

• การวัดคุมทางอุตสาหกรรมข้ันสูง 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  15 ปี  
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  

• เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

• อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ปี พ.ศ. 2563  ประธานสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การหาค่าแฟกเตอร์การปลดปล่อยและ

สมบัติทางเคมีของอนุภาคมลสารที่ได้จากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2563  ประธานสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง ผลกระทบขององค์ประกอบทางเคมีและ
สัดส่วนของอนุภาคมลสารต่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็น 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี พ.ศ. 2563  ประธานสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง ผลของกลางวันกลางคืนที่มีต่อลักษณะ
สมบัติทางเคมีบนอนุภาคมลสาร พีเอ็ม 2.5 พีเอ็ม 1.0 และก๊าซต่างๆ ที่
รวบรวมจากพ้ืนที่ชานเมืองในประเทศไต้หวัน 
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ) 
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                                      ลำดับที ่13 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายวิษณุ ทองเล็ก 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2557 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

“ไม่มี” 
 

 6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Janjornmanit, S., Panta, S. and Thonglek, V. (2020). An Approach of Controlling the 

Inverter-Based Generator for Use in an Islanded Microgrid. International Journal of 
Power Electronics and Drive System, Vol. 11, No. 3, September 2020. pp. 1610-1616. 
(เกณฑ์ข้อ 12) 
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Saijai, S., Thonglek, V., and Yoshikawa, K. (2019). The Storage Effect of Ozone Fine Bubble 
Water on Sterilization of Escherichia coli. International Journal of Plasma 
Environmental Science & Technology (IJEST), Vol. 13, No. 2.  December 2019.  pp. 70-
73. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Norarat, R., Thonglek, V., and Ueda, Y. (2019). Size Distribution and Filtering Characteristics 
of Pressure Dissolved Oxygen Ultrafine Bubbles. International Journal of Plasma 
Environmental Science & Technology (IJEST), Vol. 13, No. 2.  July 2019.  pp. 65-69. 
(เกณฑ์ข้อ 12) 

Thongdonphum, B., Pivsa-Art, W., Pivsa-Art, S., Pavasupree, S., Thonglek, V. and Yoshikawa, K. 
(2019). Effects of Oxygen-Free Water on Preservation of Threadfin Bream (Nemipterus 
hexodon) & Kuruma Prawn (Penaeus japonicas). International Journal of Plasma 
Environmental Science & Technology (IJEST), Vol. 12, No. 2.  January 2019. pp. 93-96. 
(เกณฑ์ข้อ 12) 

Thonglek, V., Yoshikawa, K., Tokuda, Y. and Ueda, Y. (2019). Identification of High 
Concentration Ultra-fine Bubbles in the Water. International Journal of Plasma 
Environmental Science & Technology (IJEST), Vol. 12, No. 2.  January 2019.  pp. 89-92. 
(เกณฑ์ข้อ 12) 

Thongdon-a, R., Thonglek, V. and Yoshikawa, K. (2019). Effects of Oxygen Micro Bubble 
Water on the Recovery Process of Tilapia Fry Transportation at High Stocking Density 
and Long Distance. International Journal of Plasma Environmental Science & 
Technology (IJEST), Vol. 12, No. 2. January 2019. pp. 79-83. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Sritontip, C., Dechthummarong, C., Thonglek, V., Khaosumain, Y. and Sritontip, P. (2019). 
Stimulation of Seed Germination and Physiological Development in Plants by High 
Voltage Plasma and Fine Bubbles. International Journal of Plasma Invironmental 
Science & Technology (IJEST), Vol. 12, No. 2. January 2019. pp. 74-78. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Deesanam, N., Chomsri, N., Dechthummarong, C. and Thonglek, V. (2019). Effect of 
Fermentation Temperatures on Quality of Naem Made from Raw Materials Treated 
with Plasma. International Journal of Plasma Environmental Science & Technology 
(IJEST), Vol. 12, No. 2. January 2019. pp. 59-63. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Saijai, S., Thonglek, V. and Yoshikawa, K. (2019). Sterilization Effects of Ozone Fine 
(Micro/Nano) Bubble Water. International Journal of Plasma Environmental Science 
& Technology (IJEST), Vol. 12, No. 2. January 2019. pp. 55-58. (เกณฑ์ข้อ 12) 
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6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  26 ปี  
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
• วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

             
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ ทองเล็ก) 
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                                      ลำดับที ่14 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายนพดล มณีเฑียร 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Southern Taiwan University of 
Science and Technology, Taiwan 

Ph.D. Electrical 
Engineering 

2557 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

2544 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ   

Thinh, D.T. , Quan, N.B.H. and Maneetien, N. (2018). “Implementation of Moving Average 
Filter on STM32F4 for Vibration Sensor Application”. In Proceedings of the 4th 
International Conference on Green Technology and Sustainable Development 
(GTSD2018), 23-24 November 2018. Vietnam: HCMC University of Technology and 
Education. pp. 627-631. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Chainetr, S., Khiewwijit, R., Maneetien, N. and Chaiwongsar, S. (2020). Chicken 

Slaughterhouse Wastewater Characteristics, Current Treatment and Future 
Challenges: A review. RMUTL Engineering Journal, Vol. 5, No. 1. January-June 2020. 
Chiang Mai: Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 41-55. (เกณฑ์ข้อ 9) 

Chankong, T. and Maneetien, N. (2018). The Development of Case-Based Learning for an 
Antenna Engineering Course using Folklore. Engineering and Applied Science 
Research, Vol. 45, No. 3.  July-September 2018. Khon Kaen: Khon Kaen University.  
pp. 251-255. (เกณฑ์ข้อ 13) 

Krudtong, S. and Maneetien, N. (2018). Mapping Future Graduate Attributes in a Medical 
Engineering Curriculum. Engineering and Applied Science Research, Vol. 45 , No. 4 . 
October-December 2018. Khon Kaen : Khon Kaen University. pp. 312-315. (เกณฑ์ข้อ 13) 

Ismail, M., Utami, P., Ismail, I., Khairudin, M., Amiruddin, M., Lastariwati, B. and Maneetien, 
N. (2018). The Effect of an Augmented Reality Teaching Kit on Visualization, 
Cognitive Load and Teaching Styles. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 
Vol. 24, No. 2. October 2018. pp. 178-184. doi:https://doi.org/10.21831/jptk.v24i2.20031 
(เกณฑ์ข้อ 12) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาโท  1 ปี  
• เทคโนโลยีอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 
• วิศวกรรมดิจิทัลขั้นสูงและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  6 ปี  
• การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
• วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 
• หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา  

 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

              (นายนพดล มณีเฑียร) 
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                                      ลำดับที ่15 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายปุณยสิริ บุญเป็ง 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554 
5.2 ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2550 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม 
2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Nadee, C., Yingkayun, K., Boonpeng, P. and Chmnongthai, K. (2019). “Machine Leaning 
Based Fall Detection Using Ultrasonic Array Sensors for Indoor Environment”. In 
Proceedings of the SICE Annual Conference 2019 (SICE2019), 10-13 September 2019. 
Japan: Hiroshima University. pp. 1590-1593. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Yingkayun, P., Boonpeng, P., Lueasrichan., J., Pimsarn, P., Nadee, C. and Yingkayun, K. 
(2019 ) .  “Development of Computer Assisted Instruction on First Aid for Hearing 
Impairment”. In Proceedings of the 11th National Conference on Technical Education, 

587



231 

19-20 March 2019.  Bangkok: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 
pp. 189-197. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Ninkhoa, T., Jaisin, C., Maneechukate, T., Boonpeng, P. and Intaniwet, A. (2019). “Design 
of a Load Sharing System on Time Division Multiplexer Technique for Agricultural 
Water Pump”. In Proceedings of the 4th National Conference on Informatics, 
Agriculture Management, Business administration, Engineering, Sciences, and 
Technology (IAMBEST2019), 30-31 May 2019. Bangkok: King Mongkut’s University of 
Technology Ladkrabang. EO-04: pp. 575-582. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Klancoowat, T., Jaisin, C. and Boonpeng, P. (2019). “Comparison of the Photosynthetic 
Photon Flux Density and PAR Efficiency between COB and SMD LED Type”. In 
Proceedings of the 4th National Conference on Informatics, Agriculture Management, 
Business administration, Engineering, Sciences, and Technology (IAMBEST2019),  
30-31 May 2019. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Ladkrabang.  
EO-05: pp. 583-590. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Klancoowat, T., Jaisin, C., Chanathaworn, J., Boonpeng, P. and Nirunsin, R. (2019). “The 
Feasibility Study of a Venturi in Carbon Dioxide Feed System for a Closed Loop Algae 
Cultivation System”. In Proceedings of the 4th National Conference on Informatics, 
Agriculture Management, Business administration, Engineering, Sciences, and 
Technology (IAMBEST2019), 30-31 May 2019. Bangkok: King Mongkut’s University of 
Technology Ladkrabang. EO-09: pp. 606-612. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Thaidech, W., Jaisin, C., Tamnu, S., Ninkhao, T. and Boonpeng, P.  (2018). “Optimum Design 
and Evaluation of Solar Aerator System for Animal Pond”. In Proceedings of the 2nd 
Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy (MEICRE2018), 14-15 
December 2018. Chiang Mai: Maejo University. pp. MEICRE-A026. (เกณฑ์ข้อ 11) 

นริศ ป้อมภา, วุฒิชัย ใจบาล, กฤษดา ยิ่งขยัน, โชคมงคล นาดี และ ปุณยสิริ บุญเป็ง. (2561). เครื่อง
ช่วยเหลือผู้สูงวัยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์” ใน รายงานการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD 2018), วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
นเรศวร. หน้า 163-166. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Boonpeng, P., Jaisin, C. and Yingkayun. K. (2020 ). Chlorella sp. Cultivation Using Carbon 

Dioxide Concentration Control System. RMUTI JOURNAL Science and Technology, 
Vol. 1 3 , No.2.  May-August 2020. Nakhonratchasima: Rajamangala University of 
Technology Isan. pp. 18-38. (เกณฑ์ข้อ 9) 
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Ninkhoa, T., Jaisin, C. and Boonpeng, P. (2020). Comparison of the Performance of Step 
Conditional and Fuzzy Logic Pulse Adjustment for Power Sharing Systems. Journal of 
Science and Technology Mahasarakham University, Vol.39, No.2. March-April 2020. 
Mahasarakham: Mahasarakham University. pp. 160-166. (เกณฑ์ข้อ 9) 

Klancoowat, T., Jaisin, C., Chanathaworn, J., Boonpeng, P. and Nirunsin, R. (2020). Biogas 
Quality Improvement with Chlorella SP. in a Helical Tubular Photobioreactor in LED 
Light. Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Vol. 39, No.2. 
March-April 2020. Mahasarakham: Mahasarakham University. pp. 167-173. (เกณฑ์ข้อ 9) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 6 ปี  
• เทคโนโลยีอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ 

7.1.2  ระดับปริญญาตรี  8 ปี  
• วงจรไฟฟ้า  
• วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
• เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
• เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2559 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบจ่าย
ไฟฟ้าพลังงานร่วมสำหรับแอลอีดีเลี้ยงสาหร่าย 

                           นักศึกษาปริญญาโท สาชาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                 (นายปุณยสิริ บญุเป็ง) 
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                                      ลำดับที ่16 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายอนันต์ วงษ์จันทร์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ด. 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 2561 
 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. 
 

วิศวกรรมการวัดคุม 2552 
 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมระบบ
เครื่องมือวัด 

2549 
 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

วัชรินทร์ สิทธิเจริญ, อนันต์ วงษ์จันทร์, ศุภชัย อัครานรากุล, ธนาธรณ์ พิบูลย์, พงศ์ตะวัน มีเพียร และ 
รัฐพงษ์ ไชยยา. (2563). การสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กระบบนิวแมติกส์แบบป้อนเส้น
พลาสติก. ใน รายงานการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2020 
ครั้งที่ 5 (RMTC2020), วันที่ 3-4 สิงหาคม 2563. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก. หน้า 297-301. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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สมศักดิ์ วรรณชัย, จิรวัฒน์ ปัญญางาม และ อนันต์ วงษ์จันทร์. (2562). การควบคุมแขนกลแบบไร้สาย. 
ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่ 11 
(RMUTCON 2019), วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา. หน้า 110-125. (เกณฑ์ข้อ 10) 

พุทสายัน นราพินิจ, วทัญญู ธนูสาร และ อนันต์ วงษ์จันทร์. (2561). เครื่องรับซื้อขวดน้ำพลาสติก 
RMUTL. ใน รายงานการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018 
ครั้งที่ 3 (RMTC2018), วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561. กระบี่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย. หน้า 1-4. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Wongjan, A., Julsereewong, A. and Junsing, T. (2018 ).  “Analog Median Filtering Circuit 
Using CMOS Three- Input Max/Min Cell” . In Proceedings of the 3rd International 
Conference on Control and Robotics Engineering ( ICCRE2018) , 20-23 April 2018 .  
Japan: Nagoya Institute of Technology. pp. 155-159. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Wongjan, A., Julsereewong, A. and Eguchi, K. (2018). “Performance Comparison of Bit-
Level Median Filtering Circuits Based on Binary Search Algorithm” . In Proceedings 
of the 3rd International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE2018), 
20-23 April 2018. Japan: Nagoya Institute of Technology. pp. 151-154. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Eguchi, K., Wongjan, A., Julsereewong, A., Harada, Y. and Fujimoto, K. (2017). A Median 

Filtering Circuit using Clocked CMOS Neuron Inverters for Implantable Electronic 
Medical Devices. International Journal of Innovative Computing, Information and 
Control (IJICIC), Vol. 13, No. 4. August 2017. pp. 1135-1147. (เกณฑ์ข้อ 12)  

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  9 ปี  
• หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์ 
• ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 
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• เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์ 
• เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
• ระบบควบคุม 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

 “ไม่มี” 
             

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

               (นายอนันต์ วงษ์จันทร์) 
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                                      ลำดับที ่17 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายวิโรจน์ ปงลังกา 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2558 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2546 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล    
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-
โทรคมนาคม 

2539 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

ดวงแก้ว แซ่ย่าง, ธนวันต์ ใจงาม และ วิโรจน์ ปงลังกา. (2562). ระบบการวัดอุณหภูมิของน้าในบ่อเลี้ยง
ปลาแบบออนไลน์. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019), วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา. หน้า 111-122. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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เทอดศักดิ์ เงินมูล, พิเชษฐ เหมยคำ, วิโรจน์ ปงลังกา และ วิวัฒน์ ทิพจร. (2560). การเปรียบเทียบ
ระบบคัดแยกความส ุกผลสตรอเบอร ี ่ด ้วยเทคน ิค SVM แบบ Linear และ Radial Basis 
Functions. ใน รายงานการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั ้งที ่ 9 (ECTI-
CARD2017), 25-28 กรกฎาคม 2560. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. หน้า 565-568. (เกณฑ์ข้อ 10)  

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
เทอดศักดิ์ เงินมูล, พิเชษฐ เหมยคำ, วิโรจน์ ปงลังกา และ วิวัฒน์ ทิพจร. (2560). การคัดแยกความสุก   

สตรอเบอรี่ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2. 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 55-62. (เกณฑ์ข้อ 13)  
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  2 ปี  
• ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  24 ปี  
• หลักการของระบบสื่อสาร  
• วิศวกรรมไมโครเวฟ 
• เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
• วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
• อิเล็กทรอนิกส์ 

 

    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ปี พ.ศ. 2560  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง เครื่องบันทึก

ความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้น โดยพลังงานแสงอาทิตย์  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปงลังกา) 
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                                      ลำดับที ่18 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

2557 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2548 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Mettripun. (2 020) .  “Thai Herb Leaves Classification Based on Properties of Image                                                                                                                                                                                       
regions”. In Proceedings of the 59th Annual Conference of the Society of Instrument 
and Control Engineers of Japan (SICE2020), 23-26 September 2020. Chaing Mai: 
Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 372-377. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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พิเชษฐ กันทะวัง, ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ และ ณรงค์ เมตไตรพันธ์. (2562). ระบบการหาปริมาตรแก๊สมีเทนที่
เกิดขึ้นในบ่อหมักแก๊สชีวภาพ. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019), วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 617-630. (เกณฑ์ข้อ 10) 

พัฒน์พงษ์ อ่อนตา, รวิท ลิ้มตระกูล, ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์, สุวรรณี ปันยศ และ ณรงค์ เมตไตรพันธ์. 
(2561). การตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเรียลไทม์โดยระบบคลาวด์. ใน 
รายงานการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD2018), วันที่ 
26-29 มิถุนายน 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 617-620. (เกณฑ์ข้อ 10) 

สุวรรณี ปัญยศ, ณรงค์ เมตไตรพันธ์, พิเชษฐ กันทะวัง, ประภาส สุวรรณ และ ณัฐพล อุ่นยัง. (2561). 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถึงห้าปี. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (ECTI-CARD2018), วันที่ 26-29 
มิถุนายน 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 442-445. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 

“ไม่มี” 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  2 ปี  
• ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  15 ปี  
• การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
• การประมวลผลและการรับรูปภาพ 
• คณิตศาสตร์เต็มหน่วย    
• วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
• โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล  

 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ เมตไตรพันธ์) 
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                                      ลำดับที ่19 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายวิวัฒน์ ทิพจร 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2552 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Somsak, T., Namin, A., Tammawam, W., Thongpron, J., Tippachon, W., and Oranpiroj, K. 
(2021). “A Prototype of Block UU Shape Ferrite Cores Inductive Wireless Power 
Transfer for EV Charger”. In Proceedings of the 18th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 19-22 May 
2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 930–935. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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Tippachon, W., Namin, A. and Patcharaprakiti, N. (2019). “Optimization of Home Photovoltaic 
Battery System for Direct Load Control Demand Response Program”. In Proceedings 
of the 14th GMSARN International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, 
and Development for Sustainable GMS, 27-29 November 2019. Lao PDR: GMSARN. 
pp.1-6. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Patcharaprakiti, N, Tippachon, W. and Saelao, J. (2019). “A Mathematical Modeling for 
Electrical Load Profiles of Thailand’s Residential Customer”. In Proceedings of the 
14th GMSARN International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and 
Development for Sustainable GMS, 27-29 November 2019. Lao PDR: GMSARN. pp.1-7. 
(เกณฑ์ข้อ 11) 

ณัฐพัชร์ จินำนุศิลปสาท, ธนภัทร จันทราช, วิวัฒน์ ทิพจร และ อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร. (2562). ทุ่นลอย
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับตรวจวัดสภาพน้ำในบ่อปลานิล. ใน รายงานการประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 42 (EECON42), วันที ่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562, นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยมหิดล. (เกณฑ์ข้อ 10)  

ธีระวัฒน์ ผุสดี, กฤษดา ทัศกานิเวศน์, อนันต์ชัย ขอเตชะ และ วิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การประเมิน
ประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขณะใช้งาน ภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุลด้วยวิธีเชิง
พันธุกรรมแบบหลายวัตถุประสงค์. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, 
วันที่ 25-26 มกราคม 2561. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 817-829. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Yodjaiphet,  A. and Tippachon, W. (2018). “The Design of IoT System for Icehouse 
Manufacturing”. In Proceedings of the 5th International Conference on Business and 
Industrial Research (ICBIR2018), 17-18 May 2018. Bangkok: Thai-Nichi Institute of 
Technology. pp. 13-16. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
ณัฐดนัย เลิศชมภู, กิตติพงศ์ ตั๋นเมือง, อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร และ วิวัฒน์ ทิพจร. (2561). การประเมิน

ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำขณะใช้งานด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบการหาอาหาร
ของแบคทีเรียแบบปรับตัวเอง. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. 
มกราคม-เมษายน 2561. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. หน้า 44-56. 
(เกณฑ์ข้อ 13) 

วิวัฒน์ ทิพจร, ชนะชน ไกลถิ่น และ จักรพงศ์ เฉลิมกิจ. (2561). การประยุกต์ใช้มีมีติกอัลกอริทึมเพ่ือ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. 
มกราคม-มิถุนายน 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 43-52. (เกณฑ์ข้อ 13) 
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เทอดศักดิ์ เงินมูล, พิเชษฐ เหมยคำ, วิโรจน์ ปงลังกา และ วิวัฒน์ ทิพจร. (2560). การคัดแยกความสุก   
สตรอเบอรี่ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2. 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 55-62. (เกณฑ์ข้อ 13) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  20 ปี  
• การออกแบบระบบไฟฟ้า 
• ระบบไฟฟ้ากำลัง 
• การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 
• วงจรไฟฟ้า  

 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2560  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง เครื่องบันทึก
ความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้น โดยพลังงานแสงอาทิตย์  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย์วิวฒัน์ ทิพจร) 
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                                      ลำดับที ่20 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายพิเชษฐ เหมยคำ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า  
 

2545 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการ   
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Moeikham, P., Mahatthanajatuphat, C., and Akkaraekthalin, P. (2021) “Design of 5.5 GHz 
Band Notching for Printed UWB Pentagonal Monopole Antenna”. In Proceedings of 
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the 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON2021), 10-12 March 
2021. Chonburi: Rangsit University. pp. 515–518. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Jeenawong, S., Sangpet, P., Moeikham, P. and Akkarackthalin, P. (2018). “A Compact 
Modified E-Shaped Monopole Antenna for USB Dongle Applications”. In Proceedings 
of the International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP2018) ,  23-26 
October 2018. Korea: Korea Electromagnetic Engineering Society. pp. 81-82. (เกณฑ์ข้อ 11) 

เทอดศักดิ์ เงินมูล, พิเชษฐ เหมยคำ, วิโรจน์ ปงลังกา และ วิวัฒน์ ทิพจร. (2560). การเปรียบเทียบระบบ
คัดแยกความสุกผลสตรอเบอรี่ด้วยเทคนิค SVM แบบ Linear และ Radial Basis Functions. ใน 
รายงานการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD2017), 25-28 
กรกฎาคม 2560. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร. หน้า 565-568. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
เทอดศักดิ์ เงินมูล, พิเชษฐ เหมยคำ, วิโรจน์ ปงลังกา และ วิวัฒน์ ทิพจร. (2560). การคัดแยกความสุก   

สตรอเบอรี่ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2. 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 55-62. (เกณฑ์ข้อ 13) 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  2 ปี  
• การออกแบบสายอากาศสมัยใหม่ 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการกระจายคลื่น 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  17 ปี  
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เหมยคำ) 
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                                      ลำดับที ่21 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2558 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2550 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
ค.อ.บ. ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 2546 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

ประกาศิต ศรีทะแก้ว, อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร และ เพลิน จันทร์สุยะ. (2563). การสร้างพัลส์สนามไฟฟ้า
แรงดันสูงโดยใช้วงจรเอชบริดจ์มัลติเลเวลอินเวอร์เตอร์ร่วมกันขดลวดเทสลาเพื่อใช้ในการกำจัด
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ำมะเขือเทศ. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 
(EENET2020), วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563. นครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. 
หน้า 1-4. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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Ruengsirarak, W., Laohapensaeng, T., Chansareewittaya, S. and Yodjaiphet, A. (2019). “The 
Cosine Similarity Technique for Removing the Redundancy Sample”. In Proceedings 
of the 22nd International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications 
(WPMC2019), 24-27 November 2019. Portugal: University Institute of Lisbon. pp. 24-
27. (เกณฑ์ข้อ 11) 

อนนท์ นำอิน, ศุภกิตต์ ปินตา, รัชพล หมั่นขัน, ปาริชาติ วงค์ฉายา และ อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร. (2561). 
การออกแบบและสร้างวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยเพลเทียร์. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 
2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 403-406. (เกณฑ์ข้อ 10) 

ธวัชชัย อารมสวะ, ธีระพงศ์ อินอ่อน, ชัชวาลย์ แข่งขัน, เพลิน จันทร์สุยะ และ อนนท์ นำอิน. (2561). 
อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำภายในบ้านควบคุมการประหยัดพลังงานจากการหรี่วาล์ว . ใน รายงาน
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 
2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 399-402. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Yodjaiphet,  A. and Tippachon, W. (2018). “The Design of Iot System for Icehouse 
Manufacturing”. In Proceedings of the 5th International Conference on Business and 
Industrial Research (ICBIR2018), 17-18 May 2018. Bangkok: Thai-Nichi Institute of 
Technology. pp. 13-16. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
ณัฐดนัย เลิศชมภู, กิตติพงศ ตั๋นเมือง, อนุสรณ ยอดใจเพ็ชร และ วิวัฒน ทิพจร. (2561). การประเมิน

ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำขณะใช้งานด้วยการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบการหาอาหาร
ของแบคทีเรียแบบปรับตัวเอง. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. 
มกราคม - เมษายน 2561. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. หน้า 44-56. 
(เกณฑ์ข้อ 13) 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  2 ปี  
• สัมมนา 1 
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 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  9 ปี  
• วงจรดิจิตอล 

• วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
• เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

• ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
• ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษา
การเสื่อมสภาพของลูกถ้วยฉนวนโพลิเมอร์ผสม ขนาด 22kV ด้วยวิธีวงล้อ
หมุนจุ่ม  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2562 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การดูดซับ

พลังงานของกับดักเสิร์จชนิดเมทัลออกไซด์ ที่ติดตั้งในระบบจำหน่าย 22kV  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

           (นายอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร) 
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                         ลำดับท่ี 22 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายวันไชย คำเสน 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

2556 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

วันไชย คำเสน, จิรพนธ์ ทาแกง, ปณิฐิ แสนจิตร, จักรกฤษณ์ จันทรศิริ, อภินันท์ อุรโสภณ และ ปฏิพัทธ์ 
อุ่นบ้าน. (2562). การประมาณค่าเริ่มต้นและเรียงลำดับการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งเ พ่ือ
แก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดที่มีฟังก์ชั ่นราคาเชื้อเพลิงแบบไม่เรียบ. ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019), วันที่ 
24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 153-164. 
(เกณฑ์ข้อ 10) 
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ปฏิพัทธ์ อุ่นบ้าน และ วันไชย คำเสน. (2561). การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดที่มีฟังก์ชั่น
ราคาเชื้อเพลิงแบบไม่เรียบโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสาน. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 2-5. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Khamsen, W., Takeang, C. and Aunban, P. (2020). Hybrid Method for Solving the Non-

Smooth Cost Function Economic Dispatch Problem. International Journal of 
Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 10, No. 1. February 2020. Indonesia: 
Institute of Advanced Engineering and Science. pp. 609-616. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Aurasopon, A., Khamsen, W. (2019). An Improved Local Search Involving Bee Colony 
Optimization using Lambda Iteration Combined with a Golden Section Search 

Mmethod to Solve an Economic Dispatch Problem. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 
ISSN 0033-2097, R. 95 NR. January 2019. pp. 202-208. (เกณฑ์ข้อ 12) 

จิรพนธ์ ทาแกง, วันไชย คำเสน และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2561). การแก้ปัญหาจ่ายโหลดอย่างประหยัด
ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยใช้เทคนิคการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีแมงช้าง. 
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต. หน้า 167-185. (เกณฑ์ข้อ 9) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง  
• การจำลองวงจรแปลงผันกำลัง และการควบคุม 
• การจ่ายโหลดอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากำลัง 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  24 ปี  
• การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า 
• การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 
• การออกแบบระบบไฟฟ้า 
• การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 
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• ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 
• อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
• ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ.2562  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด
โดยใช้วิธีการค้นหาแบบหลายเท่าของการผสมผสานด้วยวิธีการทำซ้าแบบ
แลมด้ากับวิธีการจำลองการอบเหนียว   
นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การ
ปรับเปลี ่ยนอัลกอริทึมการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของวิธีฝูงผึ ้งเพ่ือ
แก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด 

 
7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  

 “ไม่มี” 
 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

         (รองศาสตราจารย์วันไชย คำเสน) 
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                                      ลำดับที ่23 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายปณิฐิ  แสนจิตร 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

2558 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2543 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

ปณิฐิ แสนจิตร, ประสงค์ วงค์ชัยบุตร และ อนุพงษ์ นันต๊ะกูล. (2562). แอพพลิเคชั่นสำหรับออกแบบ
ระบบไฟฟ้าในระบบปฏิบัต ิการแอนดรอยด์. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019), วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562. 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 258-271. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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วันไชย คำเสน, จิรพนธ์ ทาแกง, ปณิฐิ แสนจิตร, จักรกฤษณ์ จันทรศิริ, อภินันท์ อุรโสภณ และ ปฏิพัทธ์ 
อุ่นบ้าน. (2562). การประมาณค่าเริ่มต้นและเรียงลำดับการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งเพ่ือ
แก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดที่มีฟังก์ชั่นราคาเชื้อเพลิงแบบไม่เรียบ. ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019), วันที่ 
24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 153-164. 
(เกณฑ์ข้อ 10) 

จิรพนธ์ ทาแกง, ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร และ ปณิฐิ แสนจิตร. (2561). การคัดแยกขนาดสับปะรดด้วย
คุณสมบัติเสียงสะท้อนความถี่สูง ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย.  ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 479-482. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 

   6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
“ไม่มี” 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  16 ปี  
• การออกแบบระบบไฟฟ้า 
• วิศวกรรมส่องสว่าง 
• การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
“ไม่มี” 
  

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
                                                                (ลงชือ่) .................................................................   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิฐิ  แสนจิตร) 
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                                      ลำดับที ่24 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายจิรพนธ์ ทาแกง 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

2562 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2558 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

วันไชย คำเสน, จิรพนธ์ ทาแกง, ปณิฐิ แสนจิตร, จักรกฤษณ์ จันทรศิริ, อภินันท์ อุรโสภณ และ ปฏิพัทธ์ 
อุ่นบ้าน. (2562). การประมาณค่าเริ่มต้นและเรียงลำดับการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งเ พ่ือ

612



256 

แก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดที่มีฟังก์ชั ่นราคาเชื้อเพลิงแบบไม่เรียบ. ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019), วันที่ 
24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 153-164. 
(เกณฑ์ข้อ 10) 

อำนาจ ผัดวัง, ทะนงศักดิ ์ สัสดีแพง, จิรพนธ์ ทาแกง และ ศตวรรษ บูรณา. (2562). ตู้ปลอดเชื้อ
กึ ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019), วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562. 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 272-284. (เกณฑ์ข้อ 10) 

จิรพนธ์ ทาแกง, ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร และ ปณิฐิ แสนจิตร. (2561). การคัดแยกขนาดสับปะรดด้วย
คุณสมบัติเสียงสะท้อนความถี่สูง ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 10 (EENET2018), วันที ่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 479-482. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
   6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 

Aurasopon, A., and Takeang, C. (2021). Multiple Hybrid of Lambda Iteration and Bee 
Colony Optimization Method for Solving Economic Dispatch Problem. International 
Journal on Electrical Engineering and Informatics. Vol.13, No.1, March 2021. pp. 57-
72. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Takeang, C., and Aurasopon, A. (2019). Multiple of Hybrid Lambda Iteration and Simulated 
Annealing Algorithm to Solve Economic Dispatch Problem with Ramp Rate Limit and 
Prohibited Operating Zones. Journal of Electrical Engineering & Technology.  Vol.14, 
No.1, January 2019. pp. 111–120. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Aurasopon, A., and Takeang, C. (2019). Hybrid Algorithm Combining Lambda Iteration and 
Bee Colony Optimization to Solve an Economic Dispatch Problem with Prohibited 
Operating Zones. Przeglad Elektrotechniczny, Vol.95, No.10, October 2019. pp.12–
17. (เกณฑ์ข้อ 12) 

จิรพนธ์ ทาแกง, วันไชย คำเสน, อนุชา สุนันต๊ะ, กริชรัตน์ อัญญมณีทาน และ ชูโชค อิ่มเหว่า. (2563). 
การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนด้วยวิธีการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งที่สามารถปรับค่าของคำตอบได้. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 10, ฉบับ
ที่ 1. มกราคม-เมษายน 2563. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. หน้า 164-181. (เกณฑ์ข้อ 9) 

Khamsen, W., Takeang, C. and Aunban, P. (2020). Hybrid Method for Solving the Non-
Smooth Cost Function Economic Dispatch Problem. International Journal of 
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Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 10, No. 1. February 2020. Indonesia: 
Institute of Advanced Engineering and Science. pp. 609-616. (เกณฑ์ข้อ 12) 

จิรพนธ์ ทาแกง, วันไชย คำเสน และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2561). การแก้ปัญหาจ่ายโหลดอย่างประหยัด
ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยใช้เทคนิคการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีแมงช้าง. 
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต. หน้า 167-185. (เกณฑ์ข้อ 9) 

จิรพนธ์ ทาแกง, วันไชย คำเสน และ อภินันท์ อุรโสภณ. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งหลายฝูงเพื ่อแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยพิจารณาถึง
ขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาต้องห้าม. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2. 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. หน้า 29-44. (เกณฑ์ข้อ 9) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  9 ปี  
• เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
• ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า 
• เครื่องกลไฟฟ้า 1 
• การป้องกันระบบไฟฟ้า 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• วงจรไฟฟ้า 
• วงจรดิจิทัล 
• ระบบไฟฟ้ากำลัง 

 
    7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
 
                                                                (ลงชือ่) .................................................................   

(นายจิรพนธ์ ทาแกง) 
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                                      ลำดับที ่25 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายพานิช อินต๊ะ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2549 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2546 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2544 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

“ไม่มี” 
 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Intra, P., Wanusbodeepaisarn, P., and Siri-achawawath, T. (2021). Evaluation of the 

 Performance in Charging Efficiencies and Losses of Ultrafine Particles Ranging in Sizes 
 from 15 to 75 nm in a Unipolar Corona-based Ionizer. Journal of Electrical 
 Engineering and Technology, Vol.16, No.2, December 2021. pp.963–974. (เกณฑ์ข้อ 12) 
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Ručman, S., Intra, P., Kantarak, E., Arsić, B., and Singjai, P. (2020). Influence of the Magnetic 
Field on Bandgap and Chemical Composition of Zinc Thin Films Prepared by Sparking 
Discharge Process. Scientific Reports, Vol.10, No.1: 1388, January 2020. pp. 1-11. 
(เกณฑ์ข้อ 12) 

Intra, P. and Yawootti, A. (2019 ) .  An Experimental Investigation of a Non-Mixing Type 
Corona-Needle Charger for Submicron Aerosol Particles. Journal of Electrical 
Engineering & Technology, Vol.14, Issue 1. January 2019. pp. 363-370. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Intra, P. and Siri-achawawath, T. (2019). Development of an Online Particulate Monitoring 
System for Measurement of the Mass and Number Concentrations and Size 
Distributions of Ambient PM10 , PM2 . 5  and Sub-400  Nm Particles. Songklanakarin 
Journal of Science & Technology, Vol. 4 1 , Issue. 6 .  November 2 0 1 9 .  Songkla: 
Songklanakarin University. pp. 1339-1347. (เกณฑ์ข้อ 13) 

Intra, P., Wanusbodeepaisarn, P. and Siri-achawawath, T. (2019) .  Experimental Study of 
Charging Efficiencies and Losses of Submicron Aerosol Particles in a Cylindrical Tri-Axial 
Charger. Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol. 15 , Issue 3 . 
September 2019. pp. 401-410. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Intra, P., Yawootti, A. and Siri-achawawath, T. (2 0 1 8 ) .  Field Comparison Between 
Electrostatic Charge and Light Scattering Monitors for Continuous Monitoring of 
Airborne PM1.0 , PM2.5 , and PM10 Mass Concentrations. Songklanakarin Journal of 
Science & Technology, Vol. 40 , Issue. 2 . March-April 2018.  Songkla: Songklanakarin 
University. pp. 339-346. (เกณฑ์ข้อ 13) 

Intra, P., Yawootti, A. and Sampattagul, S. (2018). Field Evaluation of an Electrostatic Pm 
2.5 Mass Monitor. Songklanakarin Journal of Science & Technology, Vol.40, Issue. 2. 
March-April 2018. Songkla: Songklanakarin University. pp. 347-353. (เกณฑ์ข้อ 13) 

เวสารัช จรเจริญ, พานิช อินต๊ะ และ สุเปญญา จิตตพันธ์. (2561). การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์
เพ่ือสกัดสารจาก Chlorella vulgaris TISTR8580. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3. 
กันยายน-ธันวาคม 2561. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. หน้า 1253-1267. (เกณฑ์ข้อ 13) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 
• การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าในงานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
• ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  15 ปี  
• วิศวกรรมไฟฟ้า  
• วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
• คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนา
ระบบการฆ่าเชื้อ E.coli ในน้ำส้มด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประยุกต์ฟองก๊าซโอโซนขนาดไมโคร/

นาโนในกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

             
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
         (รองศาสตราจารย์พานิช อินต๊ะ) 
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                                      ลำดับที ่26 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายธีระศักดิ์ สมศักดิ์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Kanazawa University, 
Japan 

Ph.D. Electrical 
Engineering 

2551 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน 2543 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศนียบัตร
ครูเทคนิคชั้นสูง  

ไฟฟ้ากำลัง 2539 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Somsak, T., Namin, A., Sriprom, T., Thongpron, J., Kamnarn, U., and Patcharaprakiti, N. 
(2021). “Constant Current – Voltage with Maximum Efficiency Inductive Wireless EV 
Charging Control using Dual - Sides DC Converters”. In Proceedings of the 18t 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and 
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Technology (ECTI-CON2021), 19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 
936–941. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Somsak, T., Namin, A., Tammawam, W., Thongpron, J., Tippachon, W., and Oranpiroj, K. 
(2021). “A Prototype of Block UU Shape Ferrite Cores Inductive Wireless Power 
Transfer for EV Charger”. In Proceedings of the 18th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 19-22 May 
2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 930–935. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Muangjai, W., Somsak, T., Panlawan, N., Aroonchai, T., Jeenthanom, P., Nak-iam, K., 
Thongpron, J., Ngaodet, M., Oranpiroj, K., and Thanin, P. (2021). “Critical Implications 
of Longterm IoT Applications in Thailand”. In Proceedings of the 18th International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 
19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 751–754. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Thongporn, J., Muengjai, W., Somsak, T. and Patcharaprakiti, N. (2019). “A Solar Home 
Battery Energy Storage for Demand Response Management”. In Proceedings of the 
14th GMSARN International Conference 2019 on Smart Energy, Environment, and 
Development for Sustainable GMS, 27-29 November 2019. Lao PDR: GMSARN. pp. 1-6. 
(เกณฑ์ข้อ 11) 

วรจักร์ เมืองใจ, มนตรี เงาเดช, วิชาญ จันที, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ โกศล โอฬารไพโรจน์. (2561). การ
ประยุกต์ใช้ IoT เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดค่าการใช้พลังงานจำเพาะในสายการผลิตน้ำ
ผลไม้พร้อมดื่มโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 แม่จัน. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 395-398. (เกณฑ์ข้อ 10) 

นพพร พัชรประกิติ, ภาณุวัฒน์ ทิพย์วังเมฆ, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ จีรวรรณ  
พัชรประกิติ. (2561). การกำจัดซัลเฟตในน้ำล้างถ่านหินของเหมืองลิกไนต์ด้วยวิธีอิเล็กโตรโคแอก
กูเลชั่น. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่  
1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 556-559. (เกณฑ์ข้อ 10) 

วรจักร์ เมืองใจ, วิชาญ จันที, พิเชษฐ์ ทานิล, โกศล โอฬารไพโรจน์, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ จัตตุฤทธิ์ 
ทองปรอน. (2561). เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชต้นทุนต่ำที่ควบคุมและเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อมการเพาะปลูกโดยใช้ IoT. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018), วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา. หน้า 1150-1160. (เกณฑ์ข้อ 10) 

620

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15924310800
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226835429
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24177859800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16022966300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34977220500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15924310800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226840899
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6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
เกษม ตรีภาค, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์, ยุทธนา กันทะพะเยา และ นพพร พัชรประกิติ. 

(2561). แบบจำลองคณิตศาสตร์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารกึ่งตัวนำแบบผลึกซิลิกอน . วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 
2561. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 31-40. (เกณฑ์ข้อ 9) 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• พลังงานทดแทนข้ันสูง 

• ระบบโฟโตโวลตาอิกและการประยุกต์ 
• เทคโนโลยีพลังงาน 

• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  11 ปี  
• เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน  

• ระบบโฟโตโวลตาอิก 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2563 อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาวิทยานิพนธ ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  เร ื ่อง 
การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในระดับครัวเรือน  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การ

พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะทางเทคนิคของระบบสูบน้ำบ่อบาดาล
ด้วยโซล่าเซลล์ตามมาตรฐาน IEC 62253  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง 

การกำจัดซัลเฟตในน้ำจากเหมืองลิกไนต์ด้วยอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น โดย
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ปี พ.ศ. 2560 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ศึกษา
ความเหมาะสมการใช้พลังงานเพื่อผลิตน้ำด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก: วิกฤต
ภัยพิบัต ิ 

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                (นายธีระศักดิ์ สมศักดิ์) 
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                                      ลำดับที ่27 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายวรจักร์ เมืองใจ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2559 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2550 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า 2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Muangjai, W., Somsak, T., Panlawan, N., Aroonchai, T., Jeenthanom, P., Nak-iam, K., 
Thongpron, J., Ngaodet, M., Oranpiroj, K., and Thanin, P. (2021). “Critical Implications 
of Longterm IoT Applications in Thailand”. In Proceedings of the 18th International 
Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-CON2021 ) , 
19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 751–754. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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Thongporn, J., Muengjai, W., Somsak, T. and Patcharaprakiti, N. (2019 ) .  “A Solar Home 
Battery Energy Storage for Demand Response Management”. In Proceedings of the 
14 th GMSARN International Conference 2019  on Smart Energy, Environment, and 
Development for Sustainable GMS, 27-29 November 2019. Lao PDR: GMSARN. pp. 1-6. 
(เกณฑ์ข้อ 11) 

Muangjai, W., Thanin, P., Jantee, W., Ngaodet, M. and Nantakusol, N. (2018) .  “An Apply 
IoT for Collection and Analysis of Specific Energy Consumption in Production Line of 
Ready-to-Drink Juice at the Second Royal Factory Mae Chan”. In Proceedings of 
International Workshop on Smart Wireless Communications (ICUE2 0 1 8 ) , 24-26 
October 2018. Pathum Thani: Asian Institute of Technology. pp. 1-4. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Khattijit, N., Oranpiroj, K. and Muangjai, W. (2018). “The Evaluation of Short Circuit Current 
to Achieve System Protection Design in Power Network with Renewable Energy 
Application”. In Proceedings of International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 
7-9 March 2018. Bangkok: Srinakarinwirot University. pp. 1-6. (เกณฑ์ข้อ 11) 

จุฬารัตน์ จิโน, วรจักร์ เมืองใจ และ วิชาญ จันที. (2561). การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าใน
สายการผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มในโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018), 
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 1118-1123. 
(เกณฑ์ข้อ 10) 

รัชกร แดงตา และ วรจักร์ เมืองใจ. (2561). การประเมินความคงทนของตัวกรองสัญญาณไฟฟ้าภายใน
ไมโครกริดอินเวอร์เตอร์ต่อสภาวะแรงดันไฟฟ้าตกชั ่วขณะ. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 10 (EENET2018), วันที ่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 14-17. (เกณฑ์ข้อ 10) 

วรจักร์ เมืองใจ, มนตรี เงาเดช, วิชาญ จันที, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ โกศล โอฬารไพโรจน์. (2561).  
การประยุกต์ใช้ IoT เพ่ือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดค่าการใช้พลังงานจำเพาะในสายการผลิต
น้ำผลไม้พร้อมดื ่มโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที ่ 2 แม่จัน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 10 (EENET2018), วันที ่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 395-398. (เกณฑ์ข้อ 10) 

มนตรี เงาเดช, วิชาญ จันที, วรจักร์ เมืองใจ, โกศล โอฬารไพโรจน์, สามารถ ยะเชียงคำ, อภินันท์  
หอจตุรพิธพร และ ชุติพงศ์ ชัยลังกา. (2561). การประยุกต์ MATLAB GUI สำหรับออสซิลโลสโคป. 
ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 
พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 736-739. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
“ไม่มี” 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  6 ปี  
• หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

• การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ขั้นสูง 

• วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 15 ปี  
• ไมโครคอนโทรลเลอร์  
• ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์  

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
เทคนิค เศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ด้วยแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนในระดับครัวเรือน  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2562 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การหาค่าพารามิเตอร์ของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ชนิด PERT N-Type Sifacial โดยวิธี Single Curve Method 
ภายใต้สภาวะคงท่ี  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะทาง

เทคนิคของระบบสูบน้ำบ่อบาดาลด้วยโซล่าเซลล์ตามมาตรฐาน IEC 
62253  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปี พ.ศ. 2561 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื ่อง การกำจัดซัลเฟตในน้ำจากเหมือง

ลิกไนต์ด้วยอิเล็กโตรโคแอกกูเลชั่น โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์  
 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรจกัร์ เมืองใจ) 
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                                      ลำดับที ่28 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายพลกฤษณ์ ทุนคำ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2553 
5.2 ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2548 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

อิสรา ซอนเสน, แมนสรวง วงศ์อภัย, พลกฤษณ์ ทุนคำ, ศันสณี รัชชกูล และ ศิริวรรณ สืบนุการณ์. 
(2562). การออกแบบและพัตนาชุดทันตกรรมเคลื ่อนที ่ระบบ ICOH. ใน รายงานการประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 11 (EENET2019), วันที ่ 15-17 พฤษภาคม 2562. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. หน้า 407-410. (เกณฑ์ข้อ 10) 

อิสรา ซอนเสน และ พลกฤษณ์ ทุนคำ. (2562). การลดทอนสัญญาณรบกวนแบบจุดในภาพอัลตราซาวด์
ทางการแพทย์ด้วยตัวกรองซาวิสกี-โกเลย์แบบปรับหน้าต่าง. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (EENET2019), วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. หน้า 285-288. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ , พลกฤษณ์ ทุนคำ, ทะนุ ประเสริฐสุนทร และ ศุภกาล ตุ ้ยเต็มวงศ์. (2561).  
การออกแบบและพัฒนาเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติต้นแบบโดยอาศัยหลักการของแรงหนีศูนย์กลาง. 
ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 
พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 560-563. (เกณฑ์ข้อ 10) 

พลกฤษณ์ ทุนคำ, ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ และ บวรศักดิ์ สมเคราะห์. (2561). การออกแบบและพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัยด้วยรหัส QR ประมวลผลโดยบอร์ดราสเบอร์รีพาย. ใน รายงานการประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET2018), วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 504-507. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Topaiboul, S., Saingam, A., and Toonkum, P. (2021). Preliminary Study of Unmodified Wax  

Printing using Fdm 3d-Printer for Jewelry. Journal of Engineering and Applied Science 
Research, Vol.48, Issue 6. July 2021. pp. 363-370. (เกณฑ์ข้อ 12) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 
7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  

• วิธีการทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
• การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  11 ปี  
• หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
• อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเกษตร 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมิน
สมรรถนะของตัวกรองซาวิสกี-โกเลย์แบบปรับหน้าต่างตัวกรองได้ในการ
ลดทอนสัญญาณรบกวนแบบจุดในภาพอัลตราซาวด์ทางการแพทย์  

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ) 
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                                      ลำดับที ่29 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ 

2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุร ี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2546 

5.3 ปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าพระนครเหนือ 

อส.บ. เทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 

2543 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Chaiwong, K., Karnjanapiboon, C., Wichan, N., Jaiinta, N., and Thawonngamyingsakul, C. 
(2019). “The IoT Based Temperature Monitoring and Air Inlet Optimization Controlling 
for Gasification Stove”. In Proceedings of the  4th International Conference on Digital 
Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55433937500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507342316
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208545923
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208543340
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36599314400


274 

Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT - NCON 
2019), 30 January - 2 February 2019. Nan: Thailand. pp. 387–391. (เกณฑ์ข้อ 11) 

อริยะ แสนทวีสุข, โรจนศักดิ์ กลิ่นเชตุ, สุกัญญา ขันเชียง, ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ , สุรชัย อิ้มทับ และ 
วรรณิดา ชินบุตร. (2564). การออกแบบและพัฒนาเครื ่องปอกเปลือก แยกแกนและหั่นแว่น
สับปะรด กรณี วิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้อบแห้ง บ้านแหน 2 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน. ใน รายงานการประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความ
ร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20, วันที่ 18-19 มีนาคม 2564. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
หน้า 54-60. (เกณฑ์ข้อ 10) 

ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ และ อรรนนท์ บัวศรี. (2562). การศึกษาและออกแบบระบบแสดงข้อมูลเวลา
นับถอยหลังไฟสัญญาณจราจรบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามเวลาจริง กรณีศึกษา : ทางแยกถนนมหา
ยศตัดกับถนนวรวิชัย ชุมชนมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ครั ้งที่  3 (CreTech2019), วันที ่ 19-21 มิถุนายน 2562.  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. หน้า 86-91. (เกณฑ์ข้อ 10) 

ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์, อรรนนท์ บัวศรี และ ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์. (2561). ระบบสำรองน้ำเพ่ือ
การเกษตรแบบอัตโนมัติควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับการเพาะปลูกบนพ้ืนที่สูง. ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั ้งที ่ 10 (ECTI-CARD2018), วันที ่ 26-29 
มิถุนายน 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 207-210. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 

“ไม่มี” 
 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  9 ปี  
• วิธีการทางคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากำลัง 
• การจำลองวงจรแปลงผันกำลังและการควบคุม 
• การแปลงผันกำลังโดยวิธีสวิตช์ 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  14 ปี  
• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
• การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
• ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
 

             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์) 
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                                      ลำดับที่ 30 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายสุวรรณ จันทร์อินทร์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

2551 

5.2 ปริญญาโท สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อส.บ. เทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Janin, S., Ramatchima, P., Tanta, S. and Supmee, R. (2019). “Development of Arduino Uno R3 
with Analog Electrical Conductivity, Temperature and PH Sensor for Monitoring Aquarium 
Water Quality”. In Proceedings of the 10th RMUTs International Conference (RMUTCON2019), 
24-26 July 2019. Chiang Mai: Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 1-9. (เกณฑ์
ข้อ 11) 
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กรรณิการ์ ใจมา, พิมทิพย์ ฟูทะนันชัย, จักร์กิจ เฉพาะธรรม, นภัส พรมชัย, รุ่งฤดี ทองอิน และ สุวรรณ 
จันทร์อินทร์. (2561). ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อา
ราบิก้า กรณีศึกษากาแฟตั๋วกะหมี ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง. ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018), วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561. 
ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 1-4. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
พัชรี ไชยยงค์, ปวียา รักนิ่ม และ สุวรรณ จันทร์อินทร์. (2563). การศึกษาโมเดลของความหนาแน่นเม็ด

อาหารสัตว์น้ำโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจากสัดส่วนโปรตีนและขนาดของเม็ดอาหาร. 
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรังสิต , เล่มที่ 23 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 
2563. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต. หน้า 39-46. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  5 ปี  
• ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 

• โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  12 ปี  

• วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีเครื่องกล  

• การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
• หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 

• หลักมูลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
• ระบบอัตโนมัติ 

 

    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ปี พ.ศ. 2560 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาสายอากาศวงแหวนสี่เหลี่ยมป้อน

สัญญาณด้วยโมโนโพลแผ่นบาง  
นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปี พ.ศ. 2560 กรรมการสอบว ิทยาน ิพนธ์  เร ื ่อง การศ ึกษาสายอากาศไดโพลบน
แผ่นวงจรพิมพ์แถบความถี่กว้าง  
นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ปี พ.ศ. 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์ความหนาแน่นเม็ดอาหาร
สัตว์น้ำด้วยวิธีการพหุคูณถดถอยโดยวิธีการเรียนรู้เครื่องจักร  
นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  

 “ไม่มี” 
 

             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

             (นายสุวรรณ จันทร์อินทร์) 
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                                      ลำดับที่ 31 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก The University of 
Manchester, United Kingdom 

Ph.D. Computer Science 2552 

5.2 ปริญญาโท The University of New 
South Wales, Australia 

M.Eng.Sci. Computer Science        
and Engineering 

2546 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2543 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

K. Eurviriyanukul, K. Phiewluang, S. Yawichai and S. Chaichana, (2020). “Evaluation of Recognition 
of Water- Meter Digits with Application Programs, APIs, and Machine Learning 
Algorithms”. In Proceedings of the 2020 International Electrical Engineering Congress 
(iEECON2020), 4-6 March 2020. Nakhon Phanom: Nakhon Phanom University. pp. 1-4. 
(เกณฑ์ข้อ 11) 
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ยุพดี หัตถสิน, ณัชชนม์ คำจุมพล, ปพน เทพสาร, ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล, อรรถพล วิเวก, ณัฐชาสิทธิ์  
ชูเกียรติขจร, ปณต พุกกะพันธุ์ และ ปิยพล ยืนยงสถาวร. (2560). ออกแบบและประเมินผล
โปรแกรมควบคุมกล้องบน Raspberry Pi เพื่อผู้พิการทางสายตาเลือนราง. ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD2017), 25-28 กรกฎาคม 
2560. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร. หน้า 345-166. (เกณฑ์ข้อ 10)  

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
ไกรสร เรือนแก้ว, เรวัฒ อุตโม, วัฒนชัย ศรีกลิ่น และ ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล. (2564). การพัฒนา

เครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อขวดน้ำดื่มใส่อัตโนมัติด้วยการใช้เซ็นเซอร์วัดน้ำหนักร่วมกับการ
ประมวลผลภาพและแจ้งผลผ่านไลน์โนติฟาย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา, ปีที ่6 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 2564. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา. (เกณฑ์ข้อ 9)  

 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  12 ปี  
• ระบบฐานข้อมูล  
• คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรม 

 

    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ปี พ.ศ. 2563 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมินสมรรถนะของตัวกรองซาวิสกี-

โกเลย์แบบปรับหน้าต่างตัวกรองได้ ในการลดทอนสัญญาณรบกวนแบบจุด
ในภาพอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 

 นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี”             
 

                                                                (ลงชือ่)  
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล) 
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                                      ลำดับที ่32 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายพินิจ เนื่องภิรมย์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 2558 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ค.อ.ม ไฟฟ้า 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2545 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Nuangpirom, P., Jaikampan, V., and Jewpanya, P. (2021). “Optimization for Antenna Based 
IoT in Smart Agricultural Applications”. In Proceedings of the 18th International 
Conference on ElectricalEngineering/Electronics, Computer, Telecommunications 
and Information Technology: Smart Electrical System and Technology (ECTI-
CON2021), 19-22 May 2021. Chiang Mai: Chiang Mai University. pp. 81–84. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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Nuangpirom, P., Chaitanu, K., Jewpanya, P., and Ruangsiri, K. (2021). “The Development 
of a Soil Moisture Measurement by using the High-Frequency Application”.  
In Proceedings of the 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON2021),  
10-12 March 2021. Chonburi: Rangsit University. pp. 269–272. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Nuangpirom, P., Ruangsiri, K., and Akatimagool, S. (2020). “Simulation Based on Wave 
Iterative Algorithm for CSRR Metamaterial Transmission Line Analysis”. In Proceedings 
of the 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2020),  
24-27 June 2020. Phuket: Prince of Songkla University. pp. 595–598. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Nuangpirom, P., Chaitanu, K., and Ruangsiri, K. (2020). “Self-Learning Package 
Development on the Application of the Internet of Things to Agriculture for the 
Study Application”. In Proceedings of the 7thInternational Conference on Technical 
Education: The Challenge of Disruptive Innovation in Engineering and Technical 
Education (ICTechEd7), 25-26 March 2020. Bangkok: King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok. pp. 45–49. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Ruangsiri, K., Nuangpirom, P., and Akatimagool, S. (2020). “Promotion of High-Order 
Analytical Thinking Skills using NCOM Simulator through STEAM Education”.  
In Proceedings of the 7thInternational Conference on Technical Education: The 
Challenge of Disruptive Innovation in Engineering and Technical Education 
(ICTechEd7), 25-26 March 2020. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology 
North Bangkok. pp. 19–23. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Nuangpirom, P., Ruangsiri, K. and Akatimagool, S. (2019). “Low-Profile, MIMO Antenna 
Based on Substrate Integrated Waveguide for WLAN Applications”. In Proceedings of 
the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2019), 10-13 July 2019. 
Bangkok: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. pp. 740-743. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Nuangpirom P., Ruangsiri K. and Akatimagool S. (2018). “A Dual-band Microstrip Fed 
Monopole Quasi-Yagi Antenna”. In Proceedings of the 2018 International Electrical 
Engineering Congress (iEECON2018), 7-9 March 2018. Bangkok: Srinakarinwirot 
University. pp. 1-4. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Nuangpirom, P., Ruangsiri, K., Akatimagool, S. (2021). The Combination Scattering-Matrix 

Method and Wave Iterative Computation for CSRR Based Band Pass Filter Analysis. 
AEU-International Journal of Electronics and Communications, Vol.135, 153743. 
June 2021. pp. 1-7. (เกณฑ์ข้อ 12) 

พินิจ เนื่องภิรมย์, กิจจา ไชยทนุ, นัฐพงษ์ สิทธิกัน, ธนวัฒน์ ปันห้าง และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2563). 
การศึกษาคุณสมบัต ิของวงจรช ่องแคบในท่อนำคลื ่นด ้วยว ัสด ุแผ ่นวงจรพิมพ์ . วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 
2563. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 35-40. (เกณฑ์ข้อ 9) 

Nuangpirom P., Ruangsiri K. and Akatimagool S. (2017). The GUI-MATLAB based Simulation 
Program for Principle of Communication System Course. SWU Engineering Journal, 
Vol.12, No.2. July-December 2017. Bangkok: Srinakharinwirot University. pp. 160-167. 
(เกณฑ์ข้อ 9) 

พินิจ เนื่องภิรมย์ และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2560). การพัฒนาอัลกอริทึมของการวนรอบคลื่นใน
โครงสร้างหลายตัวกลางสำหรับวิเคราะห์สายอากาศโมโนโพลระนาบที่มีการป้อนพลังงานด้วยสาย
ส่งไมโครสตริป . วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที ่ 10 ฉบับที ่ 2 . 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. หน้า 13-26. 
(เกณฑ์ข้อ 13) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 
7.1.1  ระดับปริญญาโท  2 ปี  

• วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง 
 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  19 ปี  

• การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก 
• หลักการของระบบสื่อสาร 
• สัญญาณและระบบ 
• วงจรไฟฟ้า 

 
 

640

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56646582200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191332031
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506514777
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    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
“ไม่มี” 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พินิจ เนื่องภิรมย์) 
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                                      ลำดับที ่33 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายสุชาติ จันทร์จรมานิตย์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2561 
5.2 ปริญญาโท University of Western 

Sydney, Australia  
M.Eng. Electrical 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2540 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Janjornmanit, S. and Panta, S. (2020). “Grid Supporting Inverter with Power-Angle Control 
for using in Power System that Interconnected with Synchronous Generator”. In 
Proceedings of the 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON2020),  
4-6 March 2020. Nakhon Phanom: Nakhon Phanom University. pp. 1-4. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Panta, S. and Janjornmanit, S. (2018). “Power-Feeding Distributed Generator for Using in 
Microgrid that Sharing Power by Power-Angle Control”. In Proceedings of the 15 th 
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International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2018), 18-21 July 2018. 
Chiang Rai: Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 5-8. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Janjornmanit, S., Panta, S., and Nakkrongdee, W. (2021). Droop-Free Controls of Inverter-

Based Generator for Use in Systems that Interconnected with Synchronous 
Generators. International Journal of Power Electronics and Drive Systems, Vol.12, 
No.2. June 2021. pp. 765–771. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Janjornmanit, S., Panta, S. and Thonglek, V. (2020). An Approach of Controlling the 
Inverter-Based Generator for Use in an Islanded Microgrid. International Journal of 
Power Electronics and Drive System, Vol. 11, No. 3, September 2020. pp. 1610-1616. 
(เกณฑ์ข้อ 12) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1  ระดับปริญญาโท  3 ปี  

• ระบบไม่เชิงเส้น 
• ระบบควบคุมแบบเชิงเส้นขั้นสูง 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  11 ปี  
• การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
• ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม 
• ระบบควบคุม 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
 
 
 
 

643



287 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ จนัทร์จรมานิตย์) 
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                                      ลำดับที ่34 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554 
5.2 ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2547 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Kluabwang, J., Kothale, S. and Yukhalang, S. (2019). “Using Basic Grey Prediction Model 
to Forecast Electricity Consumption of ASEAN”. In Proceedings of the 2 0 1 9 
International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI2 0 1 9 ) , 16-18 
October 2019 .  Bangkok: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang and 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. pp. 85-88. (เกณฑ์ข้อ 11)   
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Kluabwang, J. (2 0 1 8 ) .  “Electricity Consumption Forecasting in Thailand using Grey 
Prediction Models”. In Proceedings of 2018 International Conference on Mechatronic 
Systems and Robots (ICMSR2018), 25-27 May 2018. Singapore: Nanyang Technological 
University. pp. 42-45. (เกณฑ์ข้อ 11) 

Kluabwang, J. (2018). “A Rolling Grey System for Railway Passenger Volume Forecast”. In 
Proceedings of Technical Meeting on "Transportation and Electric Railway", IEE 
Japan ( TER2018) , 31 January - 1 February 2018. Nakhon Ratchasima: Suranaree 
University of Technology. pp. 1-3. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Kluabwng, J., Dholvitayakhun, A. and Kaewwongkhie, T. (2019). Mobile Application Development 

of Nutrition Assessment for Elderly. International Journal of Electrical Research in Computer 
Science and Engineering, Vol.6, No.12. December 2019. pp. 16-20. (เกณฑ์ข้อ 12) 

 
6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

7.1.2 ระดับปริญญาตรี  20 ปี  
• วงจรไฟฟ้า 
• ระบบไฟฟ้าลากจูงสำหรับระบบรถราง 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
• อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ เคลือบวัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

647



291 

                                      ลำดับที ่35 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายธนพงศ์ คุ้มญาติ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.ด. วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

2558 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

2549 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า-
โทรคมนาคม 

2544 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

ธนพงศ์ คุ้มญาติ, วรวุฒิ วิริยะ และ ภานุ วัชรนฤมล. (2560). เครื่องให้ความอบอุ่นแบบแผ่รังสีสําหรับ
ทารกคลอดก่อนกำหนด. ใน รายงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ (GCIC2017) ครั้งที่ 1, 17-18 สิงหาคม 2560. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 358-
366. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
สมบัติ สันกว๊าน และ ธนพงศ์ คุ้มญาติ. (2562). ประสิทธิภาพของถุงลมนิรภัยอัตโนมัติเพื่อลดอาการ

บาดเจ็บจากการล้มของผู ้ส ูงอายุ. วารสาร Veridian E Journal สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2. มีนาคม-เมษายน 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 
102-112. (เกณฑ์ข้อ 9) 

สมบัติ สันกว๊าน, ธนพงศ์ คุ้มญาติ และ ปรีชา มหาไม้. (2562). เครื่องอบอเนกประสงค์สำหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน. วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที ่9, ฉบับที ่24. มกราคม-เมษายน 2562. กรุงเทพฯ: 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. หน้า 27-38. (เกณฑ์ข้อ 13) 

Tanapong, K. (2018). On the Performance of the Layered-Division-Multiplexing using 
Maximal- Ratio Combining. ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and 
Communications, Vol. 16, No.2. August 2018. Bangkok: ECTI. pp. 52-62. (เกณฑ์ข้อ 13) 

 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

7.1.2  ระดับปริญญาตรี  9 ปี  
• หลักการของระบบสื่อสาร 
• วิศวกรรมไมโครเวฟ 
• สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
• คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 
• สัญญาณและระบบ 

 

    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 “ไม่มี” 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
             

 
                                                                (ลงชือ่) ....................................................... 

     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนพงศ์ คุ้มญาติ) 
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                                      ลำดับที ่36 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายยุทธนา มูลกลาง 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2544 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า 2538 
 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

รุ่งโรจน์ ขะมันจา, ณัฐสิมา แสงวัฒนรัตน์, ฤทธิเดช บุญมี, ยุทธนา มูลกลาง และ ธานินทร์ สุเชียง. 
(2562). เกษตรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการปลูกพืชไร้สารเคมี. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่ 11 (RMUTCON 2019), 24-26 กรกฎาคม 2562. 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 399-412. (เกณฑ์ข้อ 10) 

รุ่งโรจน์ ขะมันจา, พิชิต ขอนคา, สุรีย์รัตน์ จันทร์แสง, ภานุ วัชระนฤมล และ ยุทธนา มูลกลาง. (2562). 
ระบบติดตามและป้องกันการโจรกรรมรถโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง . ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (RMUTCON 2019), วันที่ 
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24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 378-388. 
(เกณฑ์ข้อ 10) 

ยุธนา ศรีอุดม, สังคม สัพโส, นิวัติ ประทุมไชย, ยุทธนา มูลกลาง, ซินเนีย รัติภัทร์, เชิญ คาอาจ และ 
ประเสริฐ หาชานนท์. (2562). ตู้ฟักไข่ต้นทุนต่ำส่ำหรับชุมชน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที ่ 11 (RMUTCON 2019), ว ันที ่ 24-26 
กรกฎาคม 2562. เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 322-334. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
ยุธนา ศรีอุดม, สังคม สัพโส, อนุรัตน์ เทวตา, ยุทธนา มูลกลาง, ซินเนีย รัติภัทร์ และ เอกนัฏฐ์  

กระจ่างธิมาพร. (2562). ตู้ฟักไข่ต้นทุนต่ำสำหรับชุมชน. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพชรบุรี, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. หน้า 1-12. (เกณฑ์ข้อ 9) 

 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  23 ปี  
• โครงสร้างข้อมูล 
• ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
• การประมวลผลภาพแบบดิจิทัล 
• ระบบสมองกลฝังตัว 
• การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
“ไม่มี” 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

               (นายยุทธนา มูลกลาง) 
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                                     ลำดับที ่37 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2552 

 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Jeebklum, P., Aodsup, K. and Sumpavakup, C. (2019). “Development of a Static Wireless 
Power Transfer”.  In Proceedings of the 2019 Research, Invention, and Innovation 
Congress (RI2C2019), 11-13 December 2019, Bangkok: King Mongkut’s University of 
Technology Bangkok. pp. 1-4. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์, ธนทัต บุญจันทร์ และ ศรายุทธ ยะวงศ์. (2562). ชุดควบคุมอุณหภูมิและความ
เข้มข้นสีของเครื่องตีเส้นสำหรับสนามฟุตบอล. ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั ้งที ่ 12 , 26-28 มิถุนายน 2562. ชลบุรี: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. หน้า 1091-1095. (เกณฑ์ข้อ 10) 

Aodsup, K. and Kulworawanichpong, T. (2018). “Analysis of Grounding Resistance Effected 
Back Flashover to Cantenary Contact Systems”. In Proceedings of Asian Conference 
on Engineering and Natural Sciences (ACENS2018), 6-8 February 2018. Taiwan: 
Higher Education Forum. pp. 1-4. (เกณฑ์ข้อ 11) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Aodsup, K. and Kulworawanichpong, T. (2017). Lightning Surge Propagation Analysis in 

OHGW of Electrified High Speed Railway. Energy Procedia, Vol. 138. October 2017. 
pp. 99-104. (เกณฑ์ข้อ 12) 

 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  13 ปี  
• โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 
• วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
• การป้องกันระบบไฟฟ้า  
• โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
“ไม่มี” 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

              (นายก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์) 
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                                      ลำดับที ่38 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Southern Taiwan University 
of Science and Technology, 

Taiwan 

Ph.D. Electrical 
Engineering 

2560 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า   2546 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า   2543 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
    6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Pimkumwong, N., and Wang, M.-S. (2018). “An Online Artificial Neural Network Speed 
Estimator for Sensorless Speed Control of Separately Excited DC Motor”. In 
Proceedings of the 15th International Conference on Electrical Engineering/ 
Electronics Computer, Telecommunication Technology (ECTI-CON2018), 18-21 July 
2018. Chiang Rai: Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 37-40. (เกณฑ์ข้อ 11) 
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Pimkumwong, N., and Wang, M.-S. (2018). “Direct Torque Control of Three-Phase 
Induction Motor Based on Constant Voltage per Frequency Control with Simple 
Controller”. In Proceedings of the International ECTI Northern Section Conference 
on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-
NCON2018), 25-28 February 2018. Chiang Rai: University of Phayao. pp. 15-20. (เกณฑ์
ข้อ 11) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Pimkumwong, N. and Wang, MS. (2018) .  Online Speed Estimation using Artificial Neural 

Network for Speed Sensorless Direct Torque Control of Induction Motor based on 
Contant V/F Control Technique. Energies, Vol. 11, No. 8. August 2018. pp. 1-14. (เกณฑ์
ข้อ 12) 

Pimkumwong, N. and Wang, MS. (2018). Full-Order Observer for Direct Torque Control of 
Induction Motor based on Constant V/F Control Technique. ISA Transactions, Vol.73, 
February 2018. pp. 189-200. (เกณฑ์ข้อ 12) 

Azeez, HI., Pimkumwong, N. and Chen, SC. (2017). Automatic Water Level Control using 
LabVIEW. Kurdistan Journal of Applied Research, Vol.2, No.3, August 2017. pp. 369-
375. (เกณฑ์ข้อ 12) 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณ์การสอน 
7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  

“ไม่มี” 
 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  14 ปี  

• วิศวกรรมไฟฟ้า  
• วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
• คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
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7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์) 
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                                      ลำดับที ่39 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายเอกรัฐ ชะอุ่มเอียด 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Kyungsung University, 
South Korea 

D.Eng. Electrical 
Engineering 

2555 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2551 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2549 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด และ กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ . (2563). การศึกษาแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิพลาสม่า
สำหรับเครื ่องสร้างพลาสม่า. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
(CRCI2020) ครั้งที่ 6 (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams), 2-3 กันยายน 2563. 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 168-172. (เกณฑ์ข้อ 10) 
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6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด และ เดือนแรม แพ่งเกี่ยว. (2562). การควบคุมความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนเมล่อน. 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562. สงขลา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หน้า 269-278. (เกณฑ์ข้อ 13) 

เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด. (2562). ระบบแขนกลแบบคาร์ทีเชียนสำหรับการหมุนฝาปิดช่องเติมของเหลว
แบตเตอรี่อัตโนมัติ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2562. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. หน้า 11-20. (เกณฑ์ข้อ 13) 

เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด, อาทิตย์ ทัตทาน, เอกชัย เอ็งเส็ง และ อลงกรณ์ จันทร์ธิราช. 
(2561). การพัฒนาระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบสองแกนด้วยวิธีการการหาค่าที่เหมาะสม. 
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2561. 
นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. หน้า 43-56. (เกณฑ์ข้อ 13) 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  - ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  9 ปี  
• วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 
• การพัฒนาหลักสูตร 
• การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา 
• หลักและวิธีการสอน 

 

    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
“ไม่มี” 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 
                                                                 (ลงชื่อ) ......................................................... 

     (นายเอกรัฐ ชะอุ่มเอียด) 
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                                      ลำดับที ่40 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายกิจจา ไชยทนุ 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ค.อ.ด. การบริหารอาชีวศึกษา 2555 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต วท.ม. โครงข่ายโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์ 

2548 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 2540 
5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร 2528 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Nuangpirom, P., Chaitanu, K., Jewpanya, P., and Ruangsiri, K. (2021). “The Development 
of a Soil Moisture Measurement by using the High-Frequency Application”.  
In Proceedings of the 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON2021),  
10-12 March 2021. Chonburi: Rangsit University. pp. 269–272. (เกณฑ์ข้อ 11) 

659

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56646582200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217150086
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56642708400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191332031


303 

Nuangpirom, P., Chaitanu, K., and Ruangsiri, K. (2020). “Self-Learning Package 
Development on the Application of the Internet of Things to Agriculture for the 
Study Application”. In Proceedings of the 7thInternational Conference on Technical 
Education: The Challenge of Disruptive Innovation in Engineering and Technical 
Education (ICTechEd7), 25-26 March 2020. Bangkok: King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok. pp. 45–49. (เกณฑ์ข้อ 11) 

สาคร ปันตา, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, กิจจา ไชยทนุ และ จักรรินทร์ ถิ่นนคร . (2561). 
การศึกษาเซ็นเซอร์หลักการทางแสงราคาถูกสำหรับงานตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ. ใน รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3, วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561. ชุมพร: สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ . หน้า 585-593. 
(เกณฑ์ข้อ 10)  

สาคร ปันตา, พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์, กิจจา ไชยทนุ, เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ . (2561). 
การเปรียบเทียบเครื่องวัดแบบเบต้าเรย์และเทคนิคการกระเจิงแสงสำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 และ PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่. ใน รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 (E-NETT14th), วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. หน้า 345-352. (เกณฑ์ข้อ 10) 

 

6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
พินิจ เนื่องภิรมย์, กิจจา ไชยทนุ, นัฐพงษ์ สิทธิกัน, ธนวัฒน์ ปันห้าง และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. (2563). 

การศึกษาคุณสมบัต ิของวงจรช ่องแคบในท่อนำคลื ่นด ้วยว ัสด ุแผ ่นวงจรพิมพ์ . วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน 
2563. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 35-40. (เกณฑ์ข้อ 9) 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  30 ปี  
• การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
• หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและกลจักรวิทัศน์ 
• โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในระบบอัตโนมัติ 
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    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
“ไม่มี” 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 

             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                  (นายกิจจา ไชยทนุ) 
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                                      ลำดับที ่41 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติ 

☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระดับ ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชา (วิชาเอก) วิศวกรรมไฟฟ้า 
2. ชื่อ – สกุล                นายประเสริฐ ลือโขง 
3. ตำแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด                      วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

และสารสนเทศ 
2549 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ 

2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

Luekhong, P., Limkonchotiwat, P., and Ruangrajitpakorn, T. (2019). “A Study on an Effect 
of Using Deep Learning in Thai-English Machine Translation Processes”. In 
Proceedings of the 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and 
Natural Language Processing (iSAI-NLP2019), 3 0  October - 1  November 2 0 1 9 ,  
Chiang Mai: Artificial Intelligence Association of Thailand (AIAT). DOI: 10 . 1109 / iSAI-
NLP48611.2019. (เกณฑ์ข้อ11) 
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สุพิศ ทองซัง, ปวียา รักนิ่ม, ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ และ ประเสริฐ ลือโขง. (2563). ความพึงพอใจการใช้ระบบ
จองห้องเรียนรู ้แบบกลุ ่มผ่านระบบออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams), วันที่ 2-3 กันยายน 2563. 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. หน้า 705-714. (เกณฑ์ข้อ10) 

 
6.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
Luekhong, P. et al. (2018). A Study of a Thai-English Translation Comparing on Applying 

Phrase-Based and Hierarchical Phrase-Based Translation. Advances in Natural 
Language Processing.  Intelligent Informatics and Smart Technology, Vol. 684, March 
2018. pp. 38-48. (เกณฑ์ข้อ12) 
 

6.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
“ไม่มี” 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท  -  ปี  
“ไม่มี” 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  3 ปี  
• การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
    7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
 

7.3 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 “ไม่มี” 

 

             
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                (นายประเสริฐ ลือโขง) 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 ประเด็นหัวข้อ 

การวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 (การประชุมออนไลน์ผ่าน MS Teams) การวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 

ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บณัฑิต ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บณัฑิต 

ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ ์

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชยั ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ ์

ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ ์

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.บรินดา  
จางขจรศักดิ ์

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ ์

1. คุณสมบัติอาจารย์
ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

เหมาะสม เหมาะสม 
 

ควรปรับปรุง 
 

เหมาะสม ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม 
 

เหมาะสม เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม รอผลประเมินฯ เหมาะสม 
 

2. ปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

เหมาะสม เหมาะสม 
 

ควรปรับปรุง 
 

เหมาะสม 
 

ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม รอผลประเมินฯ เหมาะสม 
 

3. คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษา 

ควรปรับปรุง 
 

เหมาะสม 
 

ควรปรับปรุง 
 

ควรปรับปรุง 
 

ไม่ได้ประเมินฯ ควรปรับปรุง 
 

เหมาะสม เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม รอผลประเมินฯ เหมาะสม 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
4.1 จำนวนหนว่ย

กิตรวมในหมวดวิชา
บังคับ 

 
ควรปรับปรุง 

 
 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

 
ไม่ได้ประเมินฯ 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

 

 
เหมาะสม 

 

 
เหมาะสม 

 
รอผลประเมินฯ 

 
เหมาะสม 

 

4.2 จำนวนหนว่ย
กิตรวมในหมวดวิชา
เลือก      

ควรปรับปรุง 
 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม รอผลประเมินฯ เหมาะสม 
 

4.3 จำนวนหนว่ย
กิตรวมในหมวดวิชา
วิทยานพินธ ์     

เหมาะสม 
 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม รอผลประเมินฯ เหมาะสม 
 

5. แผนการศึกษา เหมาะสม เหมาะสม ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม รอผลประเมินฯ เหมาะสม 

6. รายวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา 

            

6.1 หมวดวิชาบังคับ  เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม รอผลประเมินฯ เหมาะสม 

6.2 หมวดวิชาเลือก ควรปรับปรุง เหมาะสม ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม รอผลประเมินฯ เหมาะสม 

6.3 วิทยานิพนธ ์ เหมาะสม ควรปรับปรุง เหมาะสม เหมาะสม ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม รอผลประเมินฯ เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 

-ไม่มี- รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 

-ไม่มี- ไม่ได้ประเมินฯ รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการ แก้ไข เพิ่มเติม ในประเด็นที่สำคัญ หลังจากผา่นกระบวนการวิพากษห์ลักสูตรฯ 
โดยมีความถกูต้อง สมบูรณ์ และชัดเจนเป็นที่เรียบร้อย โดยสอดคล้องกับประเด็นต่างๆ ที่ได้เสนอแนะไว้ 

ได้ 
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ประเด็นหัวข้อ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

1. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เหมาะสม เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ : 
เนื่องจากเป็น
หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก ผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน ควรอยู่ใน
เกณฑ์ระดับ
นานาชาติ 

ควรปรับปรุง 
ข้อ 13 หน้า 6 ควรมี
ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 

เหมาะสม ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ : อาจ
เพิ่มอาจารย์ต่างชาติใน
วิชาเฉพาะด้านมาบ้าง
ครับ 

 
- นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  
ข้อ 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/
ภาควิชาอื่นของสถาบัน ดังน้ี  (หน้า 6) 

13.1 มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
หล ักส ูตร วศ.บ.ว ิ ศวกรรมไฟฟ ้ า  วศ.บ.ว ิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ รวมถึงหลักสูตร อส.บ. ค.อ.บ. ทล.บ. หรือ 
วท.บ. ในสาขาที่เกี่ยวข้องในด้านเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยระดับปริญญาเอกได้  

13.2 มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรในระดับปริญญาโท 
หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งด้านเนื้อหาวิชาการและ
การศึกษาในกลุ่มวิจัย 

 

- นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโดยได้กำหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนไว้ในหมวดที ่ 2 ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง ลำดับท่ี 5 พัฒนางานวิจัยของอาจารย์ ได้เพิ่ม
กลยุทธ์ “ส่งเสร ิมและสนับสนุนอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ” โดยได้หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ไว้ 
“จำนวนโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อคน-ปี และ
จำนวนบทความวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่
น้อยกว่า 1 เรื่องต่อคน-ปี”  (หน้า 8-9) 
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ประเด็นหัวข้อ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

2. ปรัชญา และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

เหมาะสม เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ : ควร
ปรับกลุ่มท่ี 10 ออก 
เนื่องจากไม่ค่อย
สอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ควรปรับปรุง 
เนื่องจากการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
มุ่งเน้นวิชาการ  
แต่สามารถเพิ่มเติม
ด้านการประยุกต์ใช้
จริงในอุตสาหกรรมก็
ได้ ดังน้ัน การใช้คำ
ว่าดุษฎีบัณฑิตนัก
ปฏิบัติจะดูเอนไปใน
การศึกษาระดับต่ำ
กว่าปริญญาเอก  
อาจพิจารณาใช้คำว่า 
ดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
ท่ีสามารถประยุกต์...
หรือปฏิบัติ... 
แทนก็ได้ 

เหมาะสม 
 

ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม  
- ได้ปรับปรุงปรัชญาให้เหมาะสม ดังน้ี  
“พัฒนานักวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีความคิดและความสามารถระดับสูงด้านการ
ประยุกต์เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่นำไปสู่
การยกระด ับค ุณภาพช ีว ิ ตของส ั งคม ช ุมชน ภาค
ประกอบการ และประเทศ ตามมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพท่ีเป็นสากล”  (หน้า 7) 
 
- ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยนำรายวิชาเลือกกลุ่มท่ี 
10 วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาออกจากร่างหลักสูตรน้ีแล้ว 

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรปรับปรุง 
ในทุกแผนการเรียน 
ควรปรับปรุงให้
สามารถรับผู้เข้า
ศึกษาจากหลากหลาย
สาขามากขึ้น โดยลด
ข้อจำกัดต่าง ๆ และ
ทบทวนคะแนนเฉลี่ย
ให้มีความเหมาะสม
กว่าท่ีปรากฏ   

เหมาะสม 
 

ควรปรับปรุง 
- ผู้เข้าศึกษาท่ีจบ

การศึกษาระดับ
ปริญญาโท ควร
กำหนดให้รับเฉพาะ
กลุ่มท่ีผ่านการทำ
วิทยานิพนธ์ใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อกำหนดเรื่อง
ผลงานตีพิมพ์ก็ควร

ควรปรับปรุง 
- ความแตกต่าง

แผน 1 และแผน 
2 ระบุให้ชัดเจน
เข้าใจง่าย 

- คำว่า “ซ่ึงได้รับ
ความเห็นชอบ
...”  หมายถึงท้ัง
ย่อหน้าหรือวรรค
น้ัน ๆ 

ไม่ได้ประเมินฯ ควรปรับปรุง 
ท่ีว่าเกณฑ์ค่อนข้างสูง 
อาจปรับลดลงมาบ้าง
ครับ 

 
ได้ปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี  (หน้า 10) 
1. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและ

โครงสร้างของหลักสูตร ข้อที่ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา แผน 1.1 แผน 1.2 แผน 2.1 โดยปรับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า “3.50” เป็น “3.00” และ แผน 
2.2 ปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า “3.25” เป็น 
“3.00” และ 

2. ได้เพ่ิมรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แผน 1.1 แผน 1.2 และ แผน 2.1 ในข้อ 2 ดังน้ี  
“มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 
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ประเด็นหัวข้อ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

ระบุในด้านท่ี
เกี่ยวข้อง เช่นกัน 

 

- ผลภาษาอังกฤษ
ให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จในกี่ปี 

3.00 หรือมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานการสืบเนื่องการประชุม
วิชาการหรือวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน หรือเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ทำงานท่ี
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือ
เทคโนโลยีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ต้องเป็น
ผลงานหรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” และ 
แผน 2.2  ในข้อ 3  ดังน้ี “มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือมีผลงานทางวิชาการ
หรือผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงาน
การสืบเนื่องการประชุมวิชาการหรือวารสารใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นนักวิจัยหรือผู้ช่วย
นักวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือ
เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานหรือ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร” 

3. ได ้ ก ำหนดให ้ น ั กศ ึ กษานำคะแนน ผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ข้อ 2.2.3.1 แนบพร้อมการยื่น
ขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ไว้ใน หมวดที ่ 3 
ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร ข้อ 2.2.3 
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 4. โครงสร้างหลักสูตร 
4.1 จำนวนหน่วยกิตรวม

ในหมวดวิชาบังคับ 

 
ควรปรับปรุง 

ผู้เข้าศึกษา แบบ 1.2 
ท่ีจบปริญญาตรี และ
ไม่มีเรียนรายวิชา 
ควรเรียนรายวิชา 
DENEE506 ระเบียบ
วิธีวิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า  
แบบไม่คิดหน่วยกิต 
เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้กระบวนการ
ในการทำวิจัยอย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน 
 
 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

 
ไม่ได้ประเมินฯ 

 
เหมาะสม 

 
 
- ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยกำหนดให้ผู้เข้าศึกษา 
แผน 1.2 ท ี ่ จบปร ิญญาตร ี  จะต ้อง เร ียนรายว ิชา 
DENEE506 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า แบบไม่คิด
หน่วยกิต  (หน้า 8) 

 

4.2 จำนวนหน่วยกิตรวม
ในหมวดวิชาเลือก 

      

ควรปรับปรุง 
ควรทบทวนการกลุ่ม
รายวิชาเลือกให้มี

ความเหมาะสมกว่าท่ี
ปรากฏ โดยเฉพาะ

กลุ่มวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 
และกลุ่มวิชาบูรณา

การการเรียนรู้ 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม  
- ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยนำรายวิชาเลือกกลุ่มท่ี 
10 วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาออกจากร่างหลักสูตรน้ีแล้ว 

4.3 จำนวนหน่วยกิตรวม
ในหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

      

เหมาะสม 
 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม ไม่ได้ประเมินฯ เหมาะสม -ไม่ม-ี 
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ประเด็นหัวข้อ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

5. แผนการศึกษา เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ : ควร
ระบุขั้นตอนการสอบ 
QE ให้ชัดเจนใน
แผนการศึกษา 

ควรปรับปรุง 
เนื่องจากเป็น
หลักสูตรใหม่  
การระบุปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้า 
ไม่น่าถูกต้อง 

เหมาะสม 
 

ไม่ได้ประเมินฯ 
 

เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ : ควร
เน้นทางด้านไฟฟ้า
เทคโนโลยี แนวโน้ม
โลกรูปแบบใหม่ Grid 
Modernization มาก
ขึ้นอีกนิดครับ 

 
- ได้ปรับปรุงแก้ไข หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 2.3 ปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้า และ ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 เป็น 
“เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่ท่ียังไม่มีการรับนักศึกษา จึงไม่
สามารถระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าได”้  (หน้า 13) 
 
- ได้ปรับปรุงแก้ไข หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 5 ข้อกำหนด
เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ “เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination)  

การสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยอาจมีอาจารย์
ประจำหรือนักวิจัยประจำร่วมเป็นผู้สอบด้วย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่า 2 คน รวมท้ัง
หมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่
กำหนด และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบ ประกอบด้วย องค์
ความรู้ใหม่ ซ่ึงพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม 
(Statement(s) of Originality) และความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ ทฤษฎี และองค์ความรู้ท่ีใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา ซ่ึงเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร”  (หน้า 105) 
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ประเด็นหัวข้อ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

- ไดม้ีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับด้าน Grid Modernization หลาย
วิชา เช่น  
DENEE603  การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
DENEE605  เสถียรภาพและพลวัตขั้นสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง 
DENEE622  ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูงและการประยุกต์ 
DENEE624  ระบบไมโครกริดขั้นสูง 
DENEE641  การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังขั้นสูงในระบบ
ไฟฟ้ากำลัง 
DENEE683  ระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง 
DENEE706  เทคโนโลยีระบบเครือข่าย 
DENEE721  วิศวกรรมดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
DENEE724  การสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
DENEE728  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 
DENEE734  ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง 
DENEE737  เทคโนโลยีการรู้จำรูปแบบ 
DENEE739  การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

6. รายวิชาและคำอธิบาย
รายวิชา 

       

6.1 หมวดวิชาบังคับ  
 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
 

ไม่ได้ประเมินฯ 
 

เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ : อาจ
บูรณาการวิชาต่าง ๆ 
ให้ต่อเป็นเนื้อหา
เดียวกันมากขึ้นบ้าง
ครับ 

- ได้ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับตามข้อเสนอแนะแล้ว  (หน้า 38-41) 
 
 
 

6.2 หมวดวิชาเลือก  
 

ควรปรับปรุง 
- ควรตรวจสอบ

ความสอดคล้อง
ของหัวข้อวิชา
ภาษาไทยและ

เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ : ควร
ปรับกลุ่มท่ี 10 ออก 

ควรปรับปรุง 
- รายวิชามีจำนวน

มาก อาจพิจารณา
ให้เป็นรายวิชา
เดียวกับระดับ

ควรปรับปรุง 
- แยกความแตกต่าง
ให้ชัดเจน ระหว่าง
รายวิชา ป.ตรี, ป.โท 
และ ป.เอก 

ไม่ได้ประเมินฯ 
 

เหมาะสม 
 

 
- ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา
รวมถึงรูปแบบภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุก
รายวิชาแล้ว  (หน้า 42) 
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ประเด็นหัวข้อ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

ภาษาอังกฤษให้
ตรง/ สอดคล้องกัน 

- ควรตรวจสอบ 
format โดยเฉพาะ
การเขียน
รายละเอียดวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ปริญญาโท (เรียน
พร้อมกัน แต่อาจ
แยกรหัสหรือใช้อัน
เดียวกัน หรืออาจ
ทำเป็นรูปแบบ 
open topic ก็ได้ 

- รายวิชา สหกิจศึกษา 
อาจปรับชื่อเพื่อไม่ให้
สับสนกับวิชาระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อเสนอแนะ : ขอ
เสนอเพิ่มเติม
รายวิชาดังน้ี 

- Smart Grid 
- Energy 

Storage 
- Load/ 

Generation 
Forcasting 

- Energy 
Management 
System (EMS) 

- Data Analysis 
- Feasibility 

Study (FS) 
- P2P Trading 
- Demand 

Response (DR) 

- ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยนำรายวิชาเลือกกลุ่มท่ี 
10 วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาออกจากร่างหลักสูตรน้ีแล้ว 
 

- ได้ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือกตามข้อเสนอแนะแล้ว  (หน้า 42-85) 
 

- ได้ปรับปรุงชื่อรายวิชา DENEE824 สหกิจศึกษา เป็น 
“การบูรณาการการเรียนกับการทำงานในระดับปริญญา
เอก”  (หน้า 83-84) 
 

- ได้ทบทวนและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้มีความ
แตกต่างกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแล้ว 
 

- ได้เพ่ิมรายวิชา DENEE625 ระบบสมาร์ทกริดสมัยใหม่ 
ซ่ึงมีคำอธิบายรายวิชาดังนี้ “ศึกษาขั้นสูงเกี่ยวกับระบบ
สมาร์ทกริดสมัยใหม่ ระบบสมาร์ทกริด การศึกษาความ
เป็นไปได้ การพยากรณ์โหลดและการผลิตไฟฟ้า ระบบ
สะสมพลังงาน ระบบจัดการพลังงาน การตอบสนองด้าน
โหลด การวิเคราะห์ระบบพลังงานไฟฟ้า ระบบซ้ือขาย
พลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ การสื่อสารสมาร์ทกริด และ
มาตรฐานกริดสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและ
นวัตกรรม”  (หน้า 50) 

6.3 วิทยานิพนธ์  
 

เหมาะสม 
 

ควรปรับปรุง 
ประเด็นสำคัญ คือ 
เกณฑ์หรือเงื่อนไข
สำเร็จการศึกษาใน
ท้ัง 2 แผน ควร
ปรับแก้ไขให้ชัดเจน 
(ตามท่ีได้เสนอแนะไว้
ในวันประชุม 
online) 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ :  
รายวิชา Microgrid 
เห็นควรเพิ่มเน้ือหา 
Used case, 
Lesson Learn 
จากต่างประเทศ 
 

ไม่ได้ประเมินฯ 
 

เหมาะสม 
 

 
- ได้ทบทวนและปรับปรุง หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา ข้อ 3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรท้ัง 2 แผน  (หน้า 139-140) 

3.1 นักศึกษาแผน 1.1 และ แผน 1.2 
3.1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ สอบ
ผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน
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กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 
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สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการท่ีคณบดี
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3.1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็น
ชื่อผู้ประพันธ์คนแรก (First Author) ดังต่อไปน้ี 
 1) ได้รับการเผยแพร่ให้ตีพิมพ์บทความฉบับ
สมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) โดยการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ 
 2) ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 
2 เรื่อง หรือ  
 3) ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง รวมกับผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือผลงานท่ีได้รับ
สิทธิบัตร อีกอย่างน้อย 1 รายการ หรือ  
 4) กรณีผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ 
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 3 คน ท่ีเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
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ประเด็นหัวข้อ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

ประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ และได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย  
3.2 นักศึกษาแผน 2.1 และ แผน 2.2  

3.2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

3.2.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ สอบ
ผ่านการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการท่ีคณบดี
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

3.2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็น
ชื่อผู้ประพันธ์คนแรก (First Author) ดังต่อไปน้ี 
 1) ได้รับการเผยแพร่ให้ตีพิมพ์บทความฉบับ
สมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) โดยการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ  

2) ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
เป็นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือเป็น
ผลงานท่ีได้รับสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 รายการ หรือ 
 3) กรณีผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ 
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้อง อย่าง
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ประเด็นหัวข้อ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

น้อย 3 คน ท่ีเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย 
 

- ได้เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชา DENEE624 ระบบ 
ไมโครกริดขั้นสูง ในเนื้อหาเกี่ยวกับ “กรณีศึกษา (used 
cases)”  (หน้า 50) 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรทบทวนเกณฑ์
การสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะผู้เรียน 
แบบ 1.2 และ 2.2 
นอกจากการเผยแพร่
ผลงานหรือนวัตกรรม
ตามเกณฑ์ของ
กระทรวง อว. แล้ว 
อาจพิจารณาเพ่ิมการ
นำเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติอีกหน่ึง
เรื่อง เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการ
นำเสนองานวิจัยและ
สร้างเครือข่ายวิจัย  

-ไม่ม-ี 
 

- ข้อมูลทรัพยากร
การเรียนการสอน 
ควรเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการหรือ
ศูนย์วิจัยหรือศูนย์ท่ี
เป็นความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก เพื่อ
แสดงให้เห็นศักยภาพ
ในการวิจัยของ
หลักสูตรนี้ 
- มีบางจุดยังใช้
ข้อความเหมือน
หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี เช่น ด้าน
การมีงานทำของ
บัณฑิต อาจพิจารณา
ปรับให้เหมาะสม 
- การจัดหมวดหมู่วิชา
เลือกดูจะเลือกมาจาก
ตามสาขาท่ีอาจารย์
ประจำหลักสูตรเคย

-ไม่ม-ี 
 

  
  

ไม่ได้ประเมินฯ โดยรวมขอชื่นชมว่าดี
มาก และด้วยความ
ตั้งใจที่ดีมากครับ และ
อาจเน้นสร้างความ
แตกต่างในหลักสูตร
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
โดยอาจใช้ชื่อ
หลักสูตรให้ชัดเจนขึ้น 
และเน้นเนื้อหาการบูร
ณาการวิทยาการ
สมัยใหม่มากขึ้น เพื่อ
ความชัดเจนขึ้นครับ 

- ได้ทบทวนและปรับปรุง หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา ข้อ 3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรท้ัง 2 แผนแล้ว  (หน้า 139-140) 
 

- ได้เพ่ิมเติมข้อมูลหน่วยวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพใน
การวิจัยของหลักสูตร ดังน้ี  (หน้า 154) 

1) หน่วยวิจัยพลังงานสะอาด 
2) หน่วยวิจัยพลาสมาและนาโนบับเบิล 
3) หน่วยวิจัยการแปลงผันพลังงานและเทคโนโลยีสีเขียว 
4) หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
5) หน่วยวิจัยการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดและการประยุกต์

ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
6) หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

และการเกษตร 
7) หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
8) หน่วยวิจัยระบบสื่อสารไร้สายเพื่อสรรพสิ่ง 
9) หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า 
10) หน่วยวิจัยการประมวลผลภาพด้วยค่าที่เหมาะสม

ท่ีสุด 
11) หน่วยวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรมสู่ชุมชน 
12) หน่วยวิจัยสนับสนุนงานส่ิงแวดล้อมและการเกษตร 
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ประเด็นหัวข้อ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

การดำเนินงาน ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
ศ.ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน 

ศ.ดร.ยุทธนา  
ขำสุวรรณ์  

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ 
โกษียาภรณ์ 

ดร.จักรเพชร  
มัทราช 

ดร.สมชัย ไทย
สงวนวรกุล 

นายวรพจน์  
รื่นเริงวงศ์ 

ทำงานวิจัยมา 
(bottom up) หาก
สามารถกำหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัด 
การนำผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ ความ
ร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ มาเป็น
จุดเริ่มต้นแล้ว
พิจารณาองค์ความรู้
และความสามารถ
ของบุคลากรทั้ง
ภายในและนอก
หลักสูตรในการ
กำหนดเป้าหมายการ
วิจัย จะทำให้สามารถ
กำหนดรายวิชาและ
แผนการศึกษาท่ีทำให้
เห็นผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดียิ่งขึ้น  

- ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อความ หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร ข้อ 2.2 “การได้งานทำของบัณฑิตหรือ
ผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา เป็น ผลงานวิจัยของ
ผู้สำเร็จการศึกษา”  (หน้า 143) 
  

- เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงทำให้กลุ่มเป้าหมาย การ
นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก 
อย่างไรก็ตาม อาจารย์ประจำหลักสูตรก็ได้มีความพยายาม
ท่ีจะนำโจทย์วิจัยท่ีมีการนำไปใช้ประโยชน์หรือความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ มาเป็นจุดเริ่มต้นในการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก รวมถึงการจัดหาทุนวิจัยและ
ทุนเล่าเรียนสำหรับนักศึกษา อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์และ
ผลกระทบตามโจทย์วิจัยของแหล่งทุนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อไป 
 

- คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรขอขอบพระคุณท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตรท่ีกรุณาได้ร่วมกัน
พิจารณาสรุปชื่อหลักสูตร เป็น “วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า” 
 

ได้ 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

----------------------------------------- 
5.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ น าอิน 

      รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
๑. สาระส าคัญ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีแผนเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.๒๕๖๕  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 

การด าเนินงาน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๑ มกราคม 256๕ 
ระเบียบวาระที่ 5.๑ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 มีมติเห็นชอบใน
หลักการ โดยปรับค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคปกติ เป็นจ านวน 35,000 
บาท และภาคพิเศษ จ านวน 45,000 บาท และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ (๑) มอบรองคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะ (๒) ฝ่ายงานบริการการศึกษา 
เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2550  
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ.2555 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
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๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 

 
๓. มติท่ีประชุม 
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-ร่าง- 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับ – 
จ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕  
แห่ งระเบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่ าด้ วยการรับ – จ่ ายเงินเ พ่ือจัดการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  
อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงิน 
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี้  

  “ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา” หมายความว่า ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าบริการสุขภาพ ค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ  
ค่าสอบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจ าภาคการศึกษา  

  “ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืน ๆ  
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

  “ภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการในภาคการศึกษาปกติ และการจัด
การศึกษาภาคสมทบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพ่ือจัด
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ข้อ ๔ ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา   

ล าดับ หลักสูตร 

ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ภาคการศึกษา

ปกติ 
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษา

ปกติ 
ภาคฤดูร้อน 

๑ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) ๓๕,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐ 
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 ข้อ ๕ นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยไม่นับรวมถึงภาคการศึกษาที่ลาพัก  
หรือถูกพักการศึกษา ให้เรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษาในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นราย 
ภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีเกินเวลาของหลักสูตร 

 ข้อ ๖ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนใดในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก เพ่ือศึกษาและขอรับปริญญาหลายหลักสูตรในคราวเดียวกันได้ โดยให้
เรียกเก็บค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรอื่นในอัตราที่เรียกเก็บเป็นรายครั้งตามข้อ ๗ 

 ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง 
  ๗.๑ ค่าธรรมเนียมการรับสมัครและค่าสมัครสอบคัดเลือก    เป็นเงิน        ๕๐๐ บาท 
  ๗.๒ ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา     เป็นเงิน     ๑,๐๐๐ บาท 
  ๗.๓ ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา     เป็นเงิน        ๓๐๐ บาท 
  ๗.๔ ค่าปรับการช าระค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด     วันละ          ๕๐ บาท 
        แต่ไม่เกิน ๕๐๐  บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ) 
  ๗.๕ ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ    ๕,๐๐๐ บาท 
  ๗.๖ ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา    ครั้งละ      ๒,๐๐๐ บาท 
  ๗.๗ ค่าใบแสดงผลการศึกษา     ฉบับละ          ๕๐ บาท 
  ๗.๘ ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต     ครั้งละ      ๑,๒๐๐ บาท 
  ๗.๙ ค่าหนังสือรับรอง      ฉบับละ          ๕๐ บาท 
  ๗.๑๐ ค่าใบแทนปริญญาบัตร     ฉบับละ        ๕๐๐ บาท 
  ๗.๑๑ ค่าธรรมเนียมการย้ายหลักสูตร    ครั้งละ         ๕๐๐ บาท 
  ๗.๑๒ ค่าธรรมเนียมการย้ายต่างพ้ืนที่    ครั้งละ         ๕๐๐ บาท 
  ๗.๑๓ ค่าธรรมเนียมโอนย้ายข้ามมหาวิทยาลัย   ครั้งละ      ๑,๕๐๐ บาท 
  ๗.๑๔ ค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน     ครั้งละ    ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๗.๑๕ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน      หน่วยกิตละ         ๗๕๐ บาท 
  ๗.๑๖ ค่าธรรมเนียมการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ OOPT  ครั้งละ         ๔๐๐ บาท 
          (Oxford Online Placement Test) 
  ๗.๑๗ ค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ    ครั้งละ    ๑๕,๐๐๐ บาท 
 (Qualifying Examination) 
  ๗.๑๘ ค่าธรรมเนียมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์    ครั้งละ    ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๗.๑๙ ค่าธรรมเนียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   ครั้งละ    ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

 ข้อ ๘ เมื่อนักศึกษาช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่ เรียกเก็บเป็นรายครั้ งแล้ว  นักศึกษาอาจขอคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็น  
รายภาคการศึกษา ได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการคืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายครั้ง เมื่อช าระแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ 

679



3 
 

ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 21 มกราคม 2565 

 ข้อ ๙ การช าระเงินอ่ืนที่แตกต่างไปจากประกาศนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

ประกาศ ณ วันที่   เดือน   พ.ศ.   

 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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-Draft- 

Announcement of Rajamangala University of Technology Lanna 
Subject: Tuition Fees and Academic Charges for Graduates Studies (Doctoral Degree) B.E. 2565 

(ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕) 

------------------------------------------- 

 By virtue of clause 4 of Rajamangala University of Technology Lanna Regulations for the 
Receipts – Disbursement for Common Graduate Studies with Full – time Program B.E. 2550, and 
by virtue of clause 5 of Rajamangala University of Technology Lanna Regulations for the Reciepts 
– Disbursement for the Graduate Studies with Part – time Program B.E. 2550, Rajamangala 
University of Technology Lanna announces the Tuition Fees and Academic Charges for Graduates 
Studies (Doctoral Degree) B.E. 2565 as follow: 

 Clause 1: This announcement is “Tuition Fees and Academic Charges for Graduates 
Studies (Doctoral Degree) B.E. 2565”. 

 Clause 2:  This announcement is mandatory for the students who study Graduate Studies 
(Doctoral Degree), starting from B.E. 2565. 

Clause 3:  In this announcement,  

 “Tuition Fee Package per Semester (ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาค
การศึกษา)” refers to tuition fee, course registration fee, library fee, health services fee, information 
technology service fee, and accident insurance, and the semester’s thesis progress report fee. 
 “Occasional Academic Charges (ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง)” refer 
to academic charges excluded in the Tuition Fee Package per Semester. 
 “Special Program (ภาคพิเศษ)” refers to the after-hour education, including Part 
– time Program (ภาคสมทบ) regarding Rajamangala University of Technology Lanna Regulations on 
Receipts – Disbursement for Graduate Studies with Part – time Program B.E. 2550. 
 Clause 4: The semester package education fees are rated as follow. 

No. Curriculum 

Tuition Fee Package per Semester (THB) 

Full – time Program Special Program 
Semester 
 1 and 2 

Summer 
Semester 

Semester 
 1 and 2 

Summer 
Semester 

1 Doctor of Engineering (D. Eng.)  35,000 17,500 45,000 22,500 
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 Clause 5: For students who extend the Time to Completion longer than specified in the 
enrolled curriculum, not included of personal leave or suspension, their Tuition Fee Package per 
Semester will be charged in half – rate, starting from the semester of extension.  

 Clause 6: The graduate student (doctoral degree) may register to be the other curriculum 
student in the bachelor degree, master degree, or doctoral degree of the Rajamangala University 
of Technology Lanna to study and to be certificate the other curriculum simultaneously. The 
Rajamangala University of Technology Lanna have to charge for other curriculum student 
registration fee as shown Clause 7. 

 Clause 7: Occasional Academic Charges 
7.1  Entrance Registration and Examination Fee   rate:     500 THB 
7.2  Student Registration Fee     rate:    1,000 THB 
7.3  Student ID Card Fee      rate:      300 THB 
7.4  Late Payment Fine            per day       50 THB 
    Not over 500 THB (Excluding public holidays) 
7.5  Maintain Student Status Fee            per semester    5,000 THB  
7.6  Being Reinstated to Student Status Fee       per time  2,000 THB 
7.7  Transcript Fee           per copy      50 THB 
7.8  Graduate Registration Fee         per time    1,000 THB 
7.9  Certificated of Student  Status         per copy      50 THB 
7.10 Certificated of Degree          per copy      500 THB 
7.11 Curriculum Transfer Fee         per time     500 THB 
7.12 Campus Transfer Fee          per time      500 THB 
7.13 University Transfer Fee         per time    1,500 THB 
7.14 Pre-sessional Study Fee         per time  10,000 THB 
7.15 Credit Transfer Fee                per credit      750 THB  
7.16 OOPT English Testing Fee         per time     400 THB 

           (Oxford Online Placement Test) 
7.17 Qualifying Examination Fee         per time  15,000 THB 
7.18 Thesis Proposal Examination Fee        per time  15,000 THB 
7.19 Thesis Defense Examination Fee        per time  15,000 THB 

 

 Clause 8: After the payment for the Tuition Fee Package per Semester and Occassional 
Academic Charges has been made, students may request to refund the Tuition Fee Package per 
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Semester regarding the Rajamangala University of Technology Lanna Regulations on the Tuition 
Fee Refund B.E. 2552. However, the Occassional Academic Charges are non – refundable.  

 Clause 9: Other payments further than in this announcement need approval by the 
President of of Rajamangala University of Technology Lanna. 
 
 Announced on date/ month/ year 

 

     

The President of Rajamangala University of Technology Lanna 
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e!1P1r.J'e:ll'Wllil\9l1lJfl11lJb'W-ir€l cs: bb 't-i'l'l~.HUEJ'UlJVll1'V1milm'VIfl1'W1(;l~';l1"l1lJ'lfl(;lill'W'W1 ':h~i'1 EJ 

fl1';l-r'U-~lm~'Wb~€l{j\9ifl1';l~f1~l "J~~'Uuruon\9l~f1~l il1fl'llf1~ 'fIl.f!l. ~~~~ bb6'l~€l1P1m)1'Wllil\9l1lJ1·nllJb 'W 

-ir€l ~ bb 't-i'l'l~ b UEJ'UlJVll1'V1EJlilm 'VIfil'Wl6'l~';ll"l1lJ'lfl6'H~h'W'Wl 11 ~1EJf11"J-r'U-~lm~'Wb~€l{j\9if11';l~fl~l 
';l~~tJ'uruon \9l ~f1~1 il1 fH"IlJ'VI'U 'Y'l. f!l. ~~~~ lii'le! €l fl'll"J~ fllf!llJVll1'V1tJ1ilEJ b 'VIfll 'Wl(;l ~'ll"l1lJ'l fl6'lill'W'Wl 

, v 
~ 0 tV J 0 c!1 I ~ dl OJ Q,J ~ d Va:! 

b"J€l'l fl1V1'W\9ie!\9l';llfll'Ul"J'lfl1';lf!lfl~l bb6"l~fllti"J"JlJb'WEJlJfl1';lf!lfl~l ';l~\9i'U'Uru"VI\9lf!lfl~l \9i'l'W, 
-ire! (9) 'll';li!jfl1f!ltlb1EJfll1 "'ll';l~fl1f!llJVll1'V1milm 'VIfil'Wl(;l~';ll"l1lJ'lfl(;lill'W'Wl b~€l'l e)\9l';l1fl1'l 

bfhJb~'Wfhul';l'lfl1'l~fl~l bb6'l~~lti';l'llJbilt'JlJfl1';l~fl~l ';l~~'UUruon\9l~fl~l 'Y'l.f!l. ~~~" 

, -ire! ~ 'll';l~fl1f!liJu'Umm-ilU'lfj''UntJ'Ufl~fl~l~L-irl~fl~l~'lbb~Ufl1'l~fl~l ~~~b bu'W~'W1'll 
-ire! m bVlEJm~fl 

m.(9) 'll ';l ~ fll f!llJ Vll1'V1 EJ 1 iltJb 'VIfll 'W16'l ~ ';ll"l1lJ 'l fl6"l ill 'W'Wl b~€l 'l fll ';l b n 'U b~ 'W 
I .c;:f ~ OJ ~ tV~ ~ dol 4f! ~ 

fll ti j ';llJ b'W EJ lJ f11 ';l f!l f1 ~1 Vi 6"l f1 61 m 1 'VI EJ 1 f!l1 61 m lJ VI 1 'U ru "VI \9l 611 "lIl1 "lIl 'fIl "lI f!l1 61 \9l ';l bb 6'l ~H'll "lIl 1 "lIl 
'II 

b'VIfll'Wl6'l~fl1';lbfl~\9l';l (il1f1'llflWl) i;l'l1'W~ ~ n'Wt'J1EJ'W ~~~o 
m.~ 'll';l ~ flll"!lJVll1'V1 EJliltJb 'VIfll 'W16'l ~';ll"l1lJ~fl6'lill'W'Wl b~e! 'l fll 'l b n tJb~'W 

~lfij'llJbtJEJlJf11';l~fl~l VlilflG1\9lj1'V1EJlf!llG1\9ljlJVllUruon\9l G11"l111"l11 b'VIfil'W16'l ~fl1jN~\9liJ\9l1 (il1fl'llflWl) 6'l'l 
, 'lJ 

1'WVl ~~ 'fIltll"!:.;]fl1t'J'W ~~~cs: 

m,m 'll j ~ fll f!llJVll1'V1 EJlilEJ b'VI fl1 'W1 (;l ~ jl"l1lJ 'l fl6"l ill 'W 'Wl b~ €l~ fll j b ntJb~'W 
~lti"JjlJbilt'JlJfllj~fl~l Vlilfl~\9l"J1'V1tJ1f!llG1\9l"JlJVI1Uruon\9l il1f1G1lJ'VI'U ~N1'WVl ~~ 'fIlt:]f!l:.;]fl1EJ'W ~~~cs: 

m.CS: 'llj ~ flll"!lJVll1'V1 tJ1 ilm 'VIfil 'Wli;l ~"Jl"l1lJ'l fl6'lill 'W'Wl b~€l~ e)\9l jl bn'U b~'W 
fhti"JjlJ b iltJ1Jfl1"J~fl~l mru~~fl~lbn'WL1m"!J€F1Vlilfl~\9l"Jfl1"J~fl~1 1'V1t:l11"!1G1\9l"J1JVllUruon\9l (il1fl'llfl ~bb6"l::: 
il1f1G1lJ'VI'U) 6'l~1'W~ ~~ 'fIltll"!:.;]fl1EJ'W ~~~cs: 

-ir€l cs: 'Uj';l(9l1V1ilmflru" 1tlfl1j fil~'l VI~e!'l.J"J~fl1f!l~'W1(9lb'W~1'W~nlV1'W\9iHbbil1b'W'll"J~fl1l"!tl 
VI~e!~'l<ij(9l bb~'ln'U'llj ~fl1~mm-ii'll j~ fl1f!ltlbb'VI'W 

-ire! ~ 1'W'llj~fl1f!ltl 
"~l'l.hj'lfl1j~fl~l bb'U'U bVilJl~lm U'Wjl t'Jil1f1fl1"J~fl~l" VllJ1EJfl11lJ':h fhUlj'l, , 

fl1j~fl~l ~1(;l~'VI~ bUEJ'W I"hUlj'lVle!~G1lJ(9l ~l'U~fl1"JG1"l1il1'Y'l ~1'U~flTJb'VIfil 'W1(;l~G11jG1'Wb 'VII"! ~1'll"J~ n'W" , 
e!'U1\bVi\9l I"hG1€l'U'llj~lJ16"lfl11lJ{ ~'ltlh.h1lJii~~1(;l~'VI~bUEJ'Wb'WG1mU'Wfll'j~fl~1~'W"1

't "I <j.J I 

"~1tijj:l,lbilEJlJ b~EJflfl1j~fl~1~ bn'U dJ'Wjl EJflf~" VllJ1EJfl111Jl1 ~lti'ljlJbtJEJlJ 

fl1j~fl~1~'W1 vi1lJ1~j~1i111'W~1Ul~'lfl1j~fl~1 bb'U'U bVilJ1~lmU'WjlEJil1 flfl1j~fl~1 
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, 

i 

L 

A1'1.hl{1n1~Am;j1u'U'Ub'ilia.J1-:;i1ElbU'U'1Un1f1n1,An'lfi 
! 

.I11f1'tJn~ .I11f1'6'13J'VI'Uo . <V 

1iI1f1tl 'ilifln~\9l' 
I .I11f1nTjAn'lfi .I11f1n1,An'lfii .I11f1 f11f1 

"' "' 'tJn~ q~'e:J'U 'tJn~ q~'e:J'U 

® ",Gin~I'l~1mm~:Wfi116'l1'l~:WVnuru;J1'l (1fi1.:W.) Ivo,ooo ®0,000 bllO,OOO ®ct,OOO 

Iv 
IV 6' IV Q 

Ivo,ooo",lj na I'l'H'l ~i'l16'l1'l ~eJ \Pl6'l1",m ~:W:W"'1U ru6fl19l ®O,ooo bllO,OOO ®ct,OOO
'II' , 

(l'l.eJ.:W') 

bll ",Gin~l'lii1'VlCJ1fi11a\Plii:w'Vnuru;J\Pl (1'Vl.:W.) ®ct,ooo (;')/,ctoo Ivct,ooo ®Iv,ctoo ' 

oc ",~n~ \Pl~U~Vi1iiDiif\~:W"'1Uru;J19l (U5.:wJ ®ct,ooo 
i

bllO,OOO bllO,OOO ®ct,OOO : 

ct ",Gin~l9liiUt1l-tl:W"'1Uru;J1'l (U'U.:W.) bllO,OOO ®ct,OOO bllO,OOO ®ct,OOO 

b I ",Gin~l'l~fliljUmii:Wfi11al'l~:W"'luru;J19l (i'lU.:W.) Ivo,ooo ®0,000 bllO,OOO ®ct,OOO 
: 

(;')/ ",Gin~I'l~'Lh2::fl1fi1lJtlul'l~uru;J1'l (u.uru;Jl'l) ®o,ooo ®o,ooo ®o,ooo ®o,ooo i 

oileJ (;')/ iJflf3imnmoilL1mf3immnu~1m1m~"'~flal'liitl1WU\11b~ltl\hJiJUii1:wti.:JfI1flfl1ii~m:!n 
'II 

~mWfl "'~eJ(lflvrfl fl1ii~mn 1~I.~tlfl bnUfh111 ii.:J fl1iif3imn 1 Uell9lii1 fl~-:JVi,j-:J"lJeJ-:Jfh 111 ii-:J fl1ii~fl'M1 b",:W1 ~1 tJ'II , , 

b U'Uiil tlfl1fl fl1ii~fl'M1 ~-:J bbl'lm fl fl1ii f3i n'M1~ I.nUb1lj1 "lJeJ-:J"'~n 6'l I9l ~~'U 
" 

oileJ W; ri15iiii:WblJtJ:Wfl1~~fl'MI~L~tJmnU bU'U~ltlflf.:J 
ci.(9) f91CS~1:UI:JUn11-rtJG1i1{<i)~ bbG1:;ri1~~fl'laBtJfl~ b~tJfJ btJUL~1.J moo UI'Vl 

w;.1v rll;ffU'Vl2::bUtJ'UbU'UiJn~n'Ml LUUb~'U ctoo UI'Vl 

W;.m rlIUl9lii'Lh~'<il'l~diJn~n'Ml bU'UL~'U ®Oo Ul'Vl 

W;.OC fhu~Umii'l11ii~rll111~-:Jmii~n'M1Gil.uln11tlIVi'U1'l 1'Ulj2::, cto 1J1'Vl 

bl.l'lhlbilU ctoo 1J1'Vl (bJiJU1UVitll'liil'Umii), 
W;.ct fh~fl'Ml6'lmWfl1iibU'UiJfl~mn ct,oOO UI'Vl 

W:.b rll"lJeJA'Uafl1WnT:nUuiJfl~fl'Ml Iv,ooo Ul'Vl 

W:.(;')/ ril1ubbal'l-:Jt-Jljmii~n'Ml cto Ul'Vl 
v v 

W;.W; rll1i'U'Vl2::bUtl'UUru;J19l Fl-r-:Jlj:l;: ®,lvoo Ul'Vl 

w:.~ rll",iJ.:J?l€]~meN uUU~~ cto UI'Vl 

W:.®o rllbUbb'VlUU~qJt1l1U\Plii uUUlj~ ctoo UI'Vl 
t ~ v Q.,/ 

W:.®® flT6~ii:W b 'UtJ:Wfl1iitntlViljnal'lii 
'II 

ctoo UI'Vl 

W:.®1v riI5ii~:WblJtJ:wbeJU~ltJ~I-:JL"lJ~~U~ ctoo UI'Vl 
v 

W:.®m ri15iiii:WblJtJ:wbeJ'U~ltJil:w:wm1'Vltll~tJ Fl~-:Jlj~ ®,ctoo Ul'Vl 

oil€] ~ ril'Li11-:Jmii~mil bbUU bVi:Wl~lmU'Wiiltlfl1flfl11 ~fl'Ml Ll.lj~ri15ii~:WblJtl:wmii~mn~ 
b~CJmnUI.U'U11tJflf.:J b~iJn~n'Ml'11112::1'Uml1~tllVi'U\11 l.~eJ'I111~bbsld~~lj,JA'Ub~ b1'Ubbl'lfh111~-:Jfl11f3in'M1, 
bb U'UbVl:Wl ~1 tI b U'UiiltJfI1 flmii~fl'Mlb~u~llii 1>11:JJ1~ bUtJU:WVlI1'VltJl~tJ b'Vlflb'Ullj~~l'U:W-:Jflljsll'U'Ul ':h~1 tJ 

m1~'UI.~uril1111-:Jm1~n'Ml W.fi1.lvctctlv, 

fI1flfl1ii~n'Mllj~ 

~. 
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ilB (9)<9) Un\3lfl't?fl~bill\3ln't?flriB'l.!tJfl15fim.~1 le!crcr'oJ 1~i:il\J1~fl1I'l1I'lBhJdlil'.millil~alb~1il 
1l11fifl't?flb\9ltlB'l.!,bfl1l 

I Q ..:;;.'{ Q.)' q QJ~ ~.<:U ~ .<::!I. 

Fl1li5 'JW 'l.! tI 11 fll 'J1'l1 fI 't?f1 VI (;I fI ~ ~11 'Vl tI 11'l11 ~ ~ 111 VlI'LHlJ" l'1 ~ 1 'lJ 11«11 ~ «II'l11 ~ ~ 1 bbG'l ~~1 'lJ 11«11 
'I! 

b'Vlflb'l.!1f1~fI15bn't?f1'11 (mfltlfl~\) fI.:rJ'l.!~ cr n'l.!tJltI'l.! le!crcro 

(9)(9).le! tI 'J:;n 11'l111V111 'Vl tJ1 ~tJb 'Vl A b 'l.!b (;1811 «111 'I AG'l ~1 'l.! 'l.!1 b~B 'I fl11 bihH~ 'l.! 

I'"hli1111 b Utl1lfl1'J\3lfl't?fl VI~fI~~11'VltJ11'l11~1'1'J1IVl1'Uru.n~ ~1'lJ11'1l1b'VlFll 'l.!1(;1~m'Jt:-J1!l~i¥1'11 (mfltl fI~n (;1'1 
, 'I! 

.... '" ..
1'l.!'Vl le!le! ~~I'l1:Ufl1t1'l.! le!crcr~ 

(9)(9). bTl t11~ fI11'111 VIii 'Vl til ~tJb 'Vl 1"11 'l.!1G'l8 51 «111 '11"1 fI ~1 'l.!'l.! 1 b~B'I n 11 brhJ b~'l.! 
r11li'J111bUtJ1I1l11\3lfl't?fl VI~fI\!l'151'VltJIl'11~~511vnuru.n~ mFlG'l1l'Vl'lJ ~N1'l.!~ le!le! ~~F1~fl1tJ'l.! le!crcr~ 
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~:Zbtia'U~'jJn1V1a1~mVlfllL!b~~11'i11NlfI~611'L1'L11 


'hli'1an1~-r'U -lii1m~'LIb~e:J~~n1~f1m:!n 1:z~'Uuru~~f1m;'1 fi1f16'1:lJVI'U 


b~81~fl1~~~fl1~fl!m~l ~:;~'UutU'fi~fl!m~n filf16'1:lJ'VI'U :Uth:;~'VI5fi1'V'I bV'LIltJl1n~'LIbtJtl'ltJbb61:; 

1~tltJ~::6'1~ fi'«Ie:J~:lJ'Vll1'V11:J1Gi'tJ b'VIl"llb'LIb61 ~~l-zl:lJ-~I"ll61~l'L1'L1l ~1:1.n~~1 ~I"ll ~eJ'Ufl61lJ b'VllJ l:;6'1lJ Lb61 ::::i~ bjij'LI1'LIn1 ~ , , 

tJ5'\J~.:!TW 

el1Mc.J'ehWljijl1lllJlJll1l~l (9)b'1I(~) bb61:::: (9)~) bbvi~~~:;~1-zlU'l:Jqr~lJ'Vll1'V1t.l1Gi'tJb 'VIl"llb 'LIb61~~l-zllJ.:!l"ll61 

~.~. ~&:.'<S::'~ b~tJlJ~6'1fillJ'Vll1'V1tJl~CJb'VIflb'LIb61~~1-zllJ.:!fl61~1'L1tJ11tJfl1~tJ1::-zl:lJflf:!vi <S::'~ (~/~&:.'&:.'&:.') b~'e:J, 

'\Jru.-n~fl!fl'l~l filfl6'1lJ'VI'U 11~.:!fii'e:J1 tJ.Q 

-ifeJ (9) ~:;btitJ'lJ'db~tJ fl1l "1:; biJ tJ'UlJ'Vl11 'V1!:J1Gi'm'VIl"llbtJb61 ~1l-zl:lJ.:!I"ll61~1'L1tJ11l~1 tJ fl115'U - ~lCJb~tJ 

b~'e:J~\9ln11fl!m.n 1::~'U'\Jru.-nI1lfl!fl'l~1 fi1fl6'13J'VI'U ~.fll. ~&:.'&:.'&:.''' 

-lleJ ~ 1:;dJtJ'tJ'tTIm.rrU{!~'Ubbriil'flfl!fl't'nvib-lllfl!f1'1!fl~.:!LLfiiUfl1':ifl!fl'i~l ~&:.'G::G:: butJ~tJ1tJ 
., ., 1 "" "" «IeJ b!'l tJ1:::b'UtJ'U'LI 

"lJ'Vll1'V1mGi'tJ" 'Vl3J1t1n.:! lJ'Vll1'V1tJ1Gi'm'VIflltJb61~1l-zl3J'Ifl61~1'L1tJl 

"6'1m3J'Vll1'V1tJ1Gi'tJ" 'Vl3J1tJn{! 6'1mlJ'Vll1'V1tJ1Gi'm'VIl"llb'LIb61~':il-zllJ~I"ll61~l'L1tJl 

"eJ5fl1':i'U~" 'VllJltJn~ eJ5fl1':i'U~lJ'Vll1'V1tJl~m'VIflbtJl61~':il-zllJ~fl61altJ'LIl 

"':ieJ':!eJ5fl11'U~" 'VllJ 1 tJtl .:! 1eJ ':!eJ5fl1':i'U~ffi~i''UlJeJ'U'VllJltJ1,xtJ ~ u~'V!'Lhvivi3J'Vll1'V1 tJ1Gi'tJ 

b'VIl"llltJl61~~1"11~NI"ll6'lal'L1tJl b~tJ>!l':iltJ ~1f1 '1.11'L1 <W'l!trul6'lfl G:l1tJl'1 bb6'l::Jllfl~lcJ'i"I b~tJ~1'Vl~, 

. . «IeJ .:!3J'Vl11'VI ~1~tJ bLm:1~'VllJlci 1"ll113J':i13Jn.:!~i'V!'w1'Vl'l11Hn'LIvi b ~C:J fi~eJeJ~1.:!~tJvi:U~ltJ:;lVi tJ U b'Vill"llru:; . 
',. " ,,:J4!::I.'" ~.' "Clt' " " .' " ~ "Jt.d - 4' " I" q" 'f' "J'Q 
"'VItJ1 tJ>!lltJ'VI3Jfl11"i1~fl1':ib 'WtJfl116'18tJ" 'Vl3J1cH1~b«1111 'V'ItJ'VI'VI ':ieJ'VI'LI1 cN1tJb'VI tJ'U b'VIll"ll ru:;'VIlJ 

fl1':i~~fl11b~tJ'LIfl116'1eJ'L!1'LI ':i::~'Uuru.-nI1lfl!f1'1!fl .flll"ll6'1lJ'VI'U 
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"flru:::m1'lJn11',€hw1CJn11''' 'VIlJ1CJii..:l flru:::m'llJn1'le)1'W1CJn11' n11'~(9ln1'l~m~n1':::l91'U 

uru~Wlfif1'l~n fl1fl6'llJVl'U 'lremJ'VI11VlCJ1~CJmlJ'l~buCJ'U.Q 

"flrua::m1'lJn1'l\91'1 dhJ..:I1'w" 'VIlJ1CJii..:l flru:::m'llJn1'l~lbU'W..:I1'W n1'l~(9l n1'lfim!fl1'~~'U 
cv~~ .q, .c::I.:f4J 

'Uru6f1W1f'lf1'l!fl fllfl6'llJVl'U '1It)..:IlJ'VI11VlCJ1'6'1CJWlllJd~ b'UCJ'U'W 

"uru~l9lfimn" 'VIlJ1CJt1-:J m)?1n'Ml~~~'U6'l..:ln11tl~rurull9l~~'WhJ'1IEl-:JlJVnlVlCJ1~mVlfll'Wl'6'1~
" '" '" ., 


'll'tllJ..:Ifl'6'lm'W'Wl 


"Unfin'Ml" VllJ1CJt1{) N~b-lfllJl-r'Um'lfin'Ml 'l~~'Uuru~Wlfimn fllfl6'llJVl'U 1'WlJ'VI11VlCJ1~CJ 
" "" dI

WlllJ)~b'UCJ'U'W 

"bb~'Wn11'fin'Ml" VllJlvii..:l 1'lCJ1"111 uty'VI1'vhf'l'l!f bb'6'l:::1VlCJ1'W'Yl'Wti'VI~t)n11'~'Wfl1186'1)~ 

viun Pin'l!fl "iJ ~~mb~Cl'W'VI~t)~1 b U'Wfl11'1,"fl'l'UWlllJ'VIrirn6'lWl'l'llt){) bbt9if! a::?ll'll11"ll1 
" 

"fllfl6'llJVl'U" 'VIlJ1CJf1{) fl11'~I91fl11'Pin'l!fl1'W"1i1..:1bdm-1'W'VIClI91?1(9li\\.J(9l1'if 'VI~t)'Wt)m1m'l1"11f11'l, , 

1'Wfllf1nT~fin'l!fltJn&\ 

"b'1IWI~'Wvi" 'VIlJ1l:Jii{) lJVll1VlCJ1rirmVlflL'WL'6'IV1'1'tllJ-:Jfl'6'lGil'W'W1 b.gCl{)1'lCJ ~l1n 'tJTW 'W'l!fru,L'6'In 

~ltll..:1 bb'6'l:::fllfl'YlltJ'Yl L .gm1 Vl&1 

';;t) ~ 'U1'1'(9ll n{J1'~ btJCJ'U tl1'~ f11f'l~'W11911'WE;"11'Wvi n1'V1'W191111'W1'~L utJ'U.Q VI~t)~..:Ii(9lLbli'..:In'U 
~ ~~v q J' 

1'~L'UCl'U'W l'VI b'tl1'~b'UCJ'U'WbbVl'W 

';;t) ct L~'W1'lCJ-r'UL~t)~(9ln1'~fin'Ml d'~~'Uuru~Wlfin'l!fl fllfl6'llJVl'U tld'~nt)'U~l1CJ 

«9)) ril1':::LtJCJ'Ufl11' fh1'U6'll1fl) Lb'6'l~rili:fl1f1d'i:ft)'U~l9lb~t)n 

(~) rilU11'{)fl11'fin'l!fl ri1'6'1{)Vl~l tJCJ'WLb'6'la::fI1U1'd'lJbuCJlJn1d'Pin'M1, 

fl1 l'fiin'l!fl~'Wflll86'11'a:: Lbf!~ri16'1~fl1'?1t)'U L~11fl)..:I ~l-.'llVl~J1U'Yl'Wti'VI~t) 

nl)fin'l!fl~'Wfl1186'11'a:: 
, 

(~) ril6'lU'IJi:f'W'Wfl11'fin'l!f1'ViL~CJndl'U"J1mrn?1n'Ml, 

(ct) ri161'd'lJbijCJlJ~h\l '1 WlllJtld'~f11f'l'1lEl\llJ'VI11VlCJ1~CJ 

elWl1'lb~'W1'lCJ-r'UWlllJ «9) (~) (brI) LL'6'I~ (~) vib~CJmn'IJ1,"btl'Wltll9lllJtld':::fl1f'l'1le!\llJVll1VlCJ161CJ 

';;t) b fl16'l1'lJ b uCJlJ~'W1191~lJVll1VlCJlrirCJb~CJ mn'IJ b tl'Wfl ~\lfl1'111'"btl'W1tIWlllJtJ1'~ n1f'l'1lt){) 

lJ'\tn1VlCll61CJ 

ie! ~ t-HUnfin'M1-61'l~~~'W19l1lJie! :r. fllCJ1'WL1m:vbVl11VlCJ161CJnl'V1'W(9l 

it) ~ un fi n 'l!fl~ b~ CJ 'W fl 1''IJ WlllJ bb ~'W f111' fi n'Ml bb Gi1 bL t9i cJ{) 1~~1 b ~"iJ f11'l fi n'l!fl1 ,"-61 'l~ 
.". " 

ri1Ud'1'lJbUVlJ-rn'Mli:ffl1'Yl"iJ'Wn'hil~~lb~"iJfl1,Pin'Ml 
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(1)

iB ~ b~tJ11CJ~\J I, yjB'<il~nT;i~m~1~1:lJ1~biJCJ'Un timUtJb~tJ11CJ1~"l!B~:lJV!11'VlCJ1~CJ byjB 


fl11~ fl'M1 b UtJ~1~tybb'" ~81tJ1 CJ fld1:lJG'l:::m n 1 tJ~1 tJfI111 '''''.J~fl11 I,bfh1n ~n'M1~~1tJ~1 tJ1"ll 1 fI11 bb"'::: 


~ltJ~tJ~ ~1:lJ1~~'th~G'l~fl"UB'I:lJV!11'VlCJ1~CJ 


iB (9)0 	b~tJ11CJ-rU~1:lJiB &: ~'<il~bnultJbb~"':::111Plfl11~n'M11~1'l1butJfI11 ~'1n 


«(9) th~~:lJV!11'VlCJ1~CJ ¥e)CJ"'~ (9)0 


O~) bn'UbUtJb~tJ'ru~htln8'1A~'1l,yjBPlru::: ¥mJ"'::: (9)0 


(m) 11CJ-rUPl'lbv!~8¥8CJ"'t: QO 1~'<il~G'l11 ~'1n 

(bTl.(9) bnU I,UtJ l,~tJG'l:::G'l:lJ"UB'I I,"U~~tJ~v!~8V!tb tJ'I1tJ~'<il~ tl11 I,~CJtJ fl11G'lBtJ 

v 
';i8tJ"'::: &: 

(bTl. ~) ~1CJG'l:lJ'VlUrl1G'l1l)11ruillJlA"U 8'1 I,"U ~~tJ~V!~aV!,jr;lCJ '<il~ fl1';iI,~tJtJtl11G'latJ 
'U 

(bTl.bTl) H{~1CJltJfl1';i'<ilI91tl1';i~tl'M1 ';it:~uurusVI~~m~l Jl1PlG'l:lJ'VlU ~8CJ"'::: (,'1/0 

ltJ'<ii1tJ1tJvI1l-iif8CJn11fi'lV!ti'llm.u~lCJ'<il~tl11~tl'M1~'1hnirl1~eJUbl,'VltJ 

1,"U~~tJ~v!~8V!,j1tJ'<il~fl1';ib~CJtJtl11G'leJtJll91~iibv!~f.,J"'bb"':::Pl11:lJ'<ii1btltJ'Wbfl'MeJ~1'l~'lvl1l-im~111~,;jb~U, 

mller~11v1 f11v!tJl91 11X85f111U~iie)1tJ1~'W~11rul tJtll1'u V!~mtl~fJ'\..mtli:1..:lelmla'1'W'lJ8..:l~~'Wv11fi'8..:l'l116'i..:l 

~'1tl~111~ I,biK1 bG'l'U8G'lJll:lJV!11'VlCJ1~tJ byjeJ'Vl11U l~CJ b"U~~tJ~v!~8V!,j1CJ'<il~fl1';ib~CJtJfI11G'l8tJ~eJ'I bG'ltJ8"UeJ 

eJtJiM~a85tl11U ~n8tJtl111'l1 b UtJ tl11itJG'lI91"''l I,b"':::~eJ'l'<ilI91'Vh11 tJ ~1tJG'l ':i'lJ b'lJ~CJU bV1 CJU 1:::V!11'l'lJ';i~:lJ1 ru fl11, 	 , , 

_ 	 v 

'W~1';irulI911CJ 

.uB (9)(9) fI1';i'<il~fl1';i~n'M1~ l:lJ';i:::biJCJuil'l~iiPlru:::m1:lJ f11181'U1 tJfI11 bbi:1:::Plru:::m';i:lJ fl11 
• V" 

04. d~.t:ei ICl.IV.::::t 

1911btJtJ~1'U~1:lJ'Vlal)fl1';iU~bb~,;j~~ I1N'U 

«(9) Plru:::m1:lJfl1181U1CJtl11 "il1'U1tJ1l-ibntJ (9)0 PltJ 'lJ1:::tlaU~1CJ 85nT~u~btl'U 

'lJ';i:::l)1tJ 1eJ~85f111U~~lCJ1"lllfl11bb"':::n"ilfl1';i,:rfl~fl'Ml ';i8~85fl11U~~ltJU~V!11 ';im85fl1';iU~C:hCJ 

1~mb",:::iWJtJ1 yj'81'U1CJfI1';itl8'1Pl~~ Plruu~ bb"':::t:JI'lTS ~v11bbVI,j~~U~eJ5fl1';iU~b~'UG'l:lJPl1';ibU'U
'U 	 'U 

v 

(~) Plru:::m';i:lJf11';i1'l1 b UtJ'I1tJ bb~~I9i'~~lnUPl"'l m"lJ8~VI,j1 CJ~191 fl1';ib~CJ'UfI1';iG'l8tJ, 

. 0 Q;I • , . 0 ';.,s. ',' 4" , V a) ".o:::t,' 'd' .. 

«(9) mnUl91bb'" fl1';iml, tJtJfl1~"lJ8'1fl1';ifln'M1';i:::~'UUru"Vl\9lfl fI'Ml Jl1PlG'l:lJ'VlU 
'U . • . 	 . 

(~) fl1tlUl91bb"'fl1';il'llbUtJfl1,;!"U8~Aru:::m1:Wfl111'l1bUtJ~lU 
'U 	 . . 

A 	 '··O.::r.' CV ~ V'o..IC\#I:.f· 

(bTl) 'W~11ru1\9l';i1"ilG'l8Uf.,J", fl111911 b tJtJ ~1'Ufl1 ';i"il191 tl11Pl n'M11::: \9lUuru'VJ\9l fl fl'M1 

111PlG'l:lJ'VlU nBtJbG'ltJ81~85fl11U~'Vl';ilU 

(~) 'lJiJu~VI'Ihvi~'U~11lv1:lJV!11'VltJlaCJlleJUVI:lJ1CJ 
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-<1.

v o~.c::Io 9.ldv1;f

61W C9lm 9'lru=::m'J1lfl1'J~1b'W'W'l1'W 1l'eJ1'WT'ima:::vr'W1'Y1 ~~'W 


(C9l) 'U~vr1';i..ij~fl1';i 'Lh~6'l1'W-11'W 6'l{1'U6'l'W'l.Jn1';i(ihL'n'W'l1'Wf11';iRm!l-1'J~Iil'U, 
Uru;;VlRfl~1 .tl11'l6'llJ'YI'U 

(®) ..ij~'I,11U1:·J'Wfl1';i\9l1bil'W'l1'Wfl1';iRfl~1 ';i:::Iil'UUru;;VlRfl~1 .tl11'l6'llJ'YI'U 1~dJ'WttJ 
EJ~1'l~'lh:::ii'YIfi.tl1'V'lbba:::b~CJ'U~EJCJ 

(m) ..ij~'V11'J1CJ~1'Wv.lafl1';i\9l1bil'W~1'Wfl1'JRfl~1 ';i:::Iil'UUru;;VlRfl~1 fI1l'l6'llJ'YI'U biilEJ 

b6'l'W€Jvl€JI'lf.'.J::: m';ilJ fl1'Je.l1'W1CJfl1';i 

(~) 'tl~twlvrihvf~'WVl1lJ~9'lru:::m';ilJ f)1';ie.l1'W1 CJ f)1'JlJEJ'UvrlJ1CJ 

-ifEJ C9l~ 1~-H'1vr,jTVI'l.hCJ-11'W~i1fl1'J..ijVlfl1'Jb~CJ'Wf)1'J6'lEJ'Wi1e.l1'W1Iilbb~'l~'l~l'lmml~'tl~lli1~1'W 
..:J IV () ~ .c::I 3 

wen fl'U fl1';i~1L'W'Wf11';iVl1lJ';i:::L'UCJ'U'W 

-ifEJ C9lci:: ';i1 CJIii 1CJ1'W fl1 'J~Vl fl1'JRfl~1 1-H'dJflliilCJ1#ll~ dl'W1~ L~'W'J1CJ~'U~..ij1'1 b~'U1'Wbb~G'!:::t1 

f)1'JRfl~l 1il'l.Q 

(C9l) filVlEJ'Ubb'YI'W~1-11 VlllJ'tl'J~fl1I"!"lJEJ,:jlJvr11'Y1CJ1~CJ bbmiVIlflm~fhvr'WVll 'W'tl'J:::fl11"! 

1~LUfllii1 CJVlllJ 'J::: btJCJ'Um:::'YI'J1 ~ fl1 'J1'l~-1 vr~f)'j:::LtJCJ'U bba:::i"hi,:j"lJEJ,:jlJvrl1'Y1CJ1~CJ~b~CJ1-ifEJ-1 

(®) fill i6'l€JCJ 16'l\9J l'l~nru"bbG'!:::~-1nEJ6'l11,:j1~\9l1 bU'Wfl1'JVllll'J:::LtJCJ'U LbG'! :::r11i-1"lJEJ~ 

'YI'Wfl1'JRfl~l mflEJ'U';ilJ ~-11'W bLG'!:::1:::btJtJ'U,.,h~1tJfl1'Jl~ih'J1"!1fl1'Jl'tlRfl~1~EJ mflEJ'U'JlJ ~,:jl'W .Ji-1 
,~ ~ 

il1r:.J1'W'tl'J:::b'YIl"!bbG'!~~h-1'tl'J::: b'YII"! bbG'!:::'J:::btjtJ'U~'W~L~en-ifEJ,:j 

(ci::) fl1'Jbufl~1m~'W~'WlVl~m~nlvr'WVll11'W'J:::dJCJ'U.Q vr~mbVlflvll,:j1'tl1il1fl~ n1vr'W~11 

~EJ-11~~'UEJ'W:W~1il1flEJfif11'J'U~, 

filVlEJ'U bL 'YI'W1'W8Vl'Jl~6'l-16'lVlb<WCJ,:j8Vl'Jl L~cn 
~ , 

fl'JrufilVlEJ'ULL'YI'Wl'lru:::m11lfl111'W-ifEJ C9lC9l(C9l) vr~EJ C9lC9l(Iv) di'W1-1b1'W~1~~'U 1~'tl~'U 

G'! VlfilVlEJ'U bb 'YI'WG'!'lVlllJa~l:h 'W1'W1,:jb~'W'm~~'U 

-ifEJ C9lb 1j1vrt11CJ'l1'W~i1fl1'J..ijVlfl1'Jb~t:J'Wf11';iG1EJ'W..ij~'V11'Jlt:J-11'W 'J1CJ~V - 'Jlt:Jlii1Cl 'YIfl~'WtI
. " . - .... . . . . , 

. f)1'JR fl~1L~'WEJllvr11 'YIt:J1~Cl'YI·'J1'U bba:::1-11 flih1V~1 CJ1~n'l1~b~'WVlllJ'~EJ C9l0-1~'lJ1 b~'WI'l,:jbvri'iEJ~VlL~'U . 

Vl1lJ';i1t:Ja:::LBcJVll'W-ifEJ C9l0(~) 
, .. . 

-ifEJ C9l~ 11 CJIii1CJVlllJ-ifEJ C9lci::(®) ~'l -ifEJ C9lci::(~)1~-H'1vriflvr\.b tJ,:j1'W~i1 fl1'J..ijVl f11';iL~tJ'Wf11'J 

G1EJ'Wii-e11'W1"1l1'Wfl1';iEJ 'W:W~nEJvr.Qv.I fl'W'U VlllJr11i'llJEJ'UB1'U11il"lJEJ,:jlJvrl1'VlCJ1~tJ, ~ 
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19ieln1';i~~m';i9iim!t1 191a.:J1~-r'Ua'U:W~"\l1na5m';i'U~• 
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';i~btitJurrt~ai5m';i'U~bU'U~ii~1'U1"\lt'Um';i1'W"\ltCl;ff"ll1~
'IJ 

i~~ 
(~';i.nq~ru'W.:Jpj ih~m) 


'U1 Cln6'f.n 1~'\t111'VlCJ1tlCJ b'Vlfll'U1~~h1"11~~9'l~~hu'kn 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

----------------------------------------- 
5.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ น าอิน 

      รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 
๑. สาระส าคัญ 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีแผนเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงานหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายวาระ) 

 การด าเนินงาน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๑ มกราคม 256๕ 
ระเบียบวาระที่ 5.๒ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 มีมติเห็นชอบในหลักการ  
และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ (๑) มอบรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ด าเนินการ
ปรับปรุงเงื่อนไขการศึกษารายวิชากับช่วงคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อเสนอแนะ (๒) ฝ่ายงาน
บริการการศึกษา เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565 

 
๓. มติท่ีประชุม 
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ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 21 มกราคม 2565 

-ร่าง- 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ในการประชุมครั้งที่... เมื่อวันที่...  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) อาจยื่นผลการทดสอบมาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษในวันสมัครเป็นนักศึกษาหรือไม่ก็ได้ 

(๑) ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตาม (๒) ให้นักศึกษาผู้สมัคร 
เข้าศึกษาท าการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test (OOPT) ตามมาตรฐาน CEFR 
โดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอื่น โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

กรณีที่ ได้คะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ  OOPT ต่ ากว่า ๘๑ คะแนน หรือเทียบเท่า  
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านใน ๓ รายวิชา คือ GEMWL101 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา GEMWL102 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
GEMWL103 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์  
และนอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องมีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตาม (๒) แนบในการยื่นขออนุมัติสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

(๒) นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) นักศึกษาที่อยู่ระหว่างเรียนวิชา 
หรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์ สามารถยื่นคะแนนผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์นี้ 
หรือเทียบเท่า ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือ ในวันที่ยื่นขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยมีผลการสอบ
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทดสอบ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

Oxford Online Placement Test (OOPT) ไม่ต่ ากว่า   81 คะแนน  หรือ 
TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า 500  คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ ากว่า 173  คะแนน  หรือ 
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TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ ากว่า   63  คะแนน  หรือ 
IELTS  ไม่ต่ ากว่า  5.5  คะแนน  หรือ 
CU-TEP ไม่ต่ ากว่า   60  คะแนน  หรือ 
TU-GET  ไม่ต่ ากว่า 500  คะแนน  หรือ 
CMU-eTEGs ไม่ต่ ากว่า   65  คะแนน  หรือ  
TOEIC ไม่ต่ ากว่า 600  คะแนน 

 ในกรณีที่ นักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ที่มีผลการทดสอบ
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์นี้ในวันทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและ 
สอบผ่านรายวิชา GEMWL103 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการเขียนทางวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ ก่อนวันยื่นขออนุมัติสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๔  ค าอธิบายรายวิชา รายวิชา GEMWL101 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมส าหรับบัณฑิตศึกษา  
รายวิชา GEMWL102 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
รายวิชา GEMWL103 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการเขียนทางวิชาการและ
วิทยานิพนธ์ มีรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่    เดือน     พ.ศ.   

 

 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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-Draft- 

Announcement of Rajamangala University of Technology Lanna 
Subject: English Language Proficiency Requirements for Graduate Students (Doctoral Degree)  

BE 2565 
(ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕) 

------------------------------------------- 

 By virtue of clause 36 of Rajamangala University of Technology Lanna Regulations for the 
Graduation Studies B.E. 2560, and by the approval of the academic council of Rajamangala 
University of Technology Lanna from the xxth meeting on date/mount/year, the Rajamangala 
University of Technology Lanna announces the English Language Proficiency Requirements for 
Graduate Students (Doctoral Degree) BE 2565, as follows: 

Clause 1: This announcement is an Announcement of Rajamangala University of 
Technology Lanna on “English Language Proficiency Requirements for Graduate Students (Doctoral 
Degree) BE 2565”. 

Clause 2: This announcement is mandatory for students who study Graduate Studies 
(Doctoral Degree) starting from BE 2565. 

Clause 3: The applicants of the Graduate Studies (Doctoral Degree) may or may not submit 
proof of English language proficiency on the entrant registration date. 

(1) If the applicants cannot submit the required proof of English language 
proficiency, they need to take on Oxford Online Placement Test (OOPT) CEFR Standards at The 
Language Center, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) or other authorized test 
centers. The requirements are as follow: 

In case of the students’ OOPT test scores lower than 81, they need to enroll 
and pass the courses GEMWL101 Preparatory English Skill for Graduates, GEMWL102 Graduate 
English Studies Skill for Academic Presentation, and GEMWL103 Graduate English Studies Skill for 
Academic and Thesis Writings. They also need to submit the required proof of English language 
proficiency in (2) before their thesis defense examination request.  

(2) The applicants, the course work students, the doctoral learners, and 
doctoral candidates must submit the English language proficiency test score following the criteria 
below or equivalent on the date of student registration, or before thesis defense examination 
request. The English proficiency score must not exceed 2 years since the exam date.  
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Oxford Online Placement Test (OOPT) not less than   81 points, or 
TOEFL ITP (Institutional Testing Program) not lower than 500 points, or  
TOEFL (Computer-based) not lower than 173 points, or  
TOEFL (Internet-based) not lower than  63 points, or  
IELTS  not lower than  5.5 points, or  
CU-TEP not lower than   60 points, or  
TU-GET  not lower than 500 points, or  
CMU-eTEGs not lower than  65 points, or  
TOEIC not lower than 600 points, or  

After submitting the required proof of English language proficiency and 
completing the student registration, the students need to enroll and pass a course, GEMWL103 
Graduate English Studies Skill for Academic and Thesis Writings, before their thesis defense 
examination request.  

Clause 4: The course description of the GEMWL101 Preparatory English Skill for Graduates, 
GEMWL102 Graduate English Studies Skill for Academic Presentation, GEMWL103 Graduate English 
Studies Skill for Academic and Thesis Writings courses are enclosed.  

   Announced on date/ month/ year 

 

 

    The President of Rajamangala University of Technology Lanna 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

Annex of the Announcement of Rajamangala University of Technology Lanna 
Title The Standard Criteria of English Proficiency for Graduates Student (Doctoral Degree) BE 2565 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ (Course Description) 

GEMWL101 ทักษะภำษำอังกฤษเตรียมควำมพร้อมส ำหรับบัณฑิตศึกษำ   3(2-3-5) 
Preparatory English Skill for Graduates 
รหัสรำยวิชำเดิม (Course code of last version) : ไม่ม ี(None) 
วิชำบังคับก่อน (Prerequisite) : ไม่มี (None) 
ศึกษาและปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการถามตอบ 
ทักษะการน าเสนอ ค าและวลีโครงสร้างของประโยคพ้ืนฐาน ย่อหน้า โครงสร้างของบทความ 
ทักษะการอ่าน การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ ทักษะการเขียนเบื้องต้น การเรียบเรียงความคิดและ
การเขียนเพ่ือการเตรียมความ พร้อมส าหรับบัณฑิตด้านงานวิชาการและวิจัย โดยใช้รูปแบบ 
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและ การเรียนรู้สถานการณ์ท างานในห้องปฏิบัติการ โรงงาน  
สถานที่ปฏิบัติงาน การประชุม และการสัมมนา   
หมายเหตุ  1) รายวิชานี้ ต้องจัดให้มีจ านวนชั่วโมงและเนื้อหาที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 2) การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) หรือ 

U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study and practice of English usage, listening skill, speaking skill, questioning and 
answer skills, oral presentation skill, word and phrase, basic sentence, paragraph, 
article structure, reading skill; critical reading, basic writing; coherence and writing 
process for graduates’ preparation of academic and research operations via 
classroom instruction and learning situations of laboratory, workshop, work site, 
meeting, and seminar 
Remark  1) This course is also lectured by foreigner teacher or staff of at least 65 

percent. 
 2) The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
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GEMWL102 ทักษะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับบัณฑิตศึกษำ  3(3-0-6) 
เพื่อกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
Graduate English Studies Skill for Academic Presentation 
รหัสรำยวิชำเดิม (Course code of last version) : ไม่ม ี(None) 
วิชำบังคับก่อน (Prerequisite) : GEMWL101 ทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมส าหรับ

บัณฑิตศึกษา  
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม  
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ทักษะการฟัง-พูด ทักษะการน าเสนอ การอธิบายขั้นตอน การอธิบาย
กราฟ การสรุป การถามตอบ โครงสร้างของบทความ ประโยค ประสม ประโยคซ้อน  
ทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะการเขียนสรุปความ และภาษาอังกฤษส าหรับการเดินทาง 
ไปประชุมทางวิชาการต่างประเทศ 
หมายเหตุ  1) รายวิชานี้ ต้องจัดให้มีจ านวนชั่วโมงและเนื้อหาที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 2) การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) หรือ 

U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study of English for international conference presentation, listening-speaking skills, 
presentation skill, procedure description, graphing, conclusion, questioning, 
structure of article, compound sentence, complex sentence, comprehension 
reading skill, conclusion writing skill, and English for traveling to the international 
conference in foreign country 
Remark  1) This course is also lectured by foreigner teacher or staff of at least  

50 percent. 
 2) The assessment of this course will be evaluated as either S for 

satisfactory or U for unsatisfactory. 
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GEMWL103 ทักษะกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับบัณฑิตศึกษำ  3(3-0-6) 
เพื่อกำรเขียนทำงวิชำกำรและวิทยำนิพนธ์ 
Graduate English Studies Skill for Academic and Thesis Writings 
รหัสรำยวิชำเดิม (Course code of last version) : ไม่ม ี(None) 
วิชำบังคับก่อน (Prerequisite) :  GEMWL102 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือ มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
OOPT ไม่ต่ ากว่า 81 คะแนน หรือเทียบเท่า (GEMWL102 Graduate English 
Studies Skill for Academic Presentation, or the OOPT English 
standard examination results not less than 81 points, or equivalent) 

ศึกษา เกี่ ย วกับทั กษะภาษา อังกฤษส าหรั บกา ร เขี ยนทางวิ ช าการและวิทยานิพนธ์   
ทักษะการฟังและการพูด ทักษะการอ่านขั้นสูง การอ่านบทความทางวิชาการและวิจัย ทักษะการ
น า เ สนอผล ง านวิ จั ย  โ ค ร งส ร้ า ง ขอ งบทคว ามและวิ ท ย านิ พนธ์  ทั กษะกา ร เ ขี ย น 
ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ ทักษะการเขียนส าหรับ ความส าคัญและที่มา วรรณกรรม  
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลและอภิปราย ทักษะการสรุป ส านวนที่ใช้ในงานเขียน
ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ และจรรยาบรรณในการเขียนทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ 
หมายเหตุ  การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) หรือ  

U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Study of English for international journal and thesis writing, listening and speaking 
skills, advanced reading skill, academic and research article readings, presentation 
skill, structure of article and thesis, academic and thesis writing skills, background 
and problem statement skill, literature review skill, research methodology skill, 
results and discussions skills, conclusion skill, and idioms for academic and thesis 
writing, and ethics in academic and thesis writing 
Remark : The assessment of this course will be evaluated as either S for satisfactory 

or U for unsatisfactory. 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๒/256๕ 

วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ อ่ืน ๆ  

----------------------------------------- 
๖.๑ ก ำหนดกกำจัดกรจชุ ม คจด้งที ่๓/๒๕๖๕ 
ผู้เสนอข้อมูลรายละเอียด   : นางณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ 
      เลขำด กำจ 

๑. สาระส าคัญ 
ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอก าหนดการจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๕ และหากหน่วยงานใด
ประสงค์จะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม สามารถจัดส่งแบบเสนอวาระการประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ผ่านระบบ Google Forms https://forms.gle/uFv7DfMF5u4QqzdbA  ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึงในวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๕   

 
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือโปรดทราบก าหนดการจัดการประชุม                   
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
 
๓. มติที่ประชุม 
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