สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จาเป็นต้อง
นามา พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่
กล่า วถึง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่ างก้าวกระโดด
รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบการ
ผลิ ต อั ต โนมั ติ แ ละการแข่ ง ขั น ในกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้ านเศรษฐกิจ และสังคม การพัฒ นาทักษะ
ทรัพยากรมนุษย์และกาลังแรงงานของประเทศ ในลักษณะ
ของการนาเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถของก าลั ง คน เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ
นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาาพ จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต
โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้ง
การพั ฒ นาหรื อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมาผสมผสานร่ ว มกั บ จุ ด แข็ ง ใน
สังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ที่มีคุณภาาพ
เป็ น จ านวนมาก อั น สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะทาง)
สายปฏิบัติด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีความรู้ด้านการ
เขีย นระบบ PLC, Microcontroller, โปรแกรม
คอมพิว เตอร์, การเขียนแบบ 3D และการออกแบบ
เครื่องจักรกล, ออกแบบการวิเคราะห์ระบบปิดขั้นสูง

คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกาา

ชือ่ ปริญญา
วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
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รายละเอียววิชา
ระยะเวลาศึกษา 4-8 ปี จานวน
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- หมวดวิชาเลือกเสรี
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- รับนักศึกษา 3 ห้อง ปกติ และสมทบ รวม 105 คน
- ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาวิชา
เครื่องกล ไฟฟ้า ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
- ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ม.6 แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
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กิจกรรมเสริมทักาะการเรียนรู้
นอกจากหลักสูตรการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติแล้วทางสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
การเข้าร่วมประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศทุกปี
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สาขาวิชามีความร่วมมือกบภาาคเอกชนชั้นนาของประเทศหลายแห่ง และ
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สอนให้ตรงกับความต้องการภาาคอุตสาหกรรมให้มากที่สุด
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