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มคอ. 2                   I 
 

 
สารบัญ 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป          หนา 
1. ช่ือหลักสูตร           1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา         1 
3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร      1 
4. จํานวนหนวยกิต          1  
5. รูปแบบของหลักสูตร         2 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    3 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     3  
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา      3  
9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย   

ผูรับผิดชอบหลักสูตร         3 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน        4 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  4 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ  

ของสถาบัน          5 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน    5  

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร      6  
2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง         6 
3. แผนพัฒนาปรับปรุง         7 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา         9 
2. การดําเนินการหลักสูตร         9 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน        12 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม      34 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย      34 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล     
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       36 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน       37  
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  41 

 (Curriculum  Mapping) 
หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน      51  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา     51 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       51 

 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.   
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สารบัญ (ตอ) 
 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย                  หนา 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม        52 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย      52 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร         53 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน       54 
3. การบริหารคณาจารย         55 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน      56 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา       56 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   56 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)     57 

หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน       59 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        59 
3. การประเมินผลการดําเนินงานรายละเอียดหลักสูตร      59 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร     59 

เอกสารแนบ (ภาคผนวก)          
(ก) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553   61 
(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      

เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2553 ,ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2553) และ 
และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554)         91 

(ค) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                     
     วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. 2553    101 
(ง) คําอธิบายรายวิชา         107 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน      153 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร        159 
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร          175 
(ซ) ผลงานวิชาการ          179  

  

 

 

 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.   
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย) :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชา วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 
  (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy  

Program in Advanced Manufacturing System Engineering 
(International Program) 
 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Advanced Manufacturing System 

Engineering) 
   ช่ือยอ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 

 (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Advanced Manufacturing System Engineering) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถาม)ี 
วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง เนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางระบบอุตสาหกรรม ริเริ่ม สรางสรรคนวัตกรรม
สําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอปริญญาเอก  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
     แบบ 2.1  สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอปริญญาเอก  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
     แบบ 2.2  สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอปริญญาเอก  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ป 
หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ป 
  
 5.2 ภาษาท่ีใช 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใชอาจเปนภาษาอังกฤษใน บางวิชา 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)      
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)ภาษาอังกฤษ   

 
5.3. การรับเขาศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

 
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปนหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
    ช่ือสถาบัน............................................................................................................................... ............ 

    รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน......................................................................................................  
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 
              ช่ือสถาบัน.......................................................................ประเทศ...................................................... 
              รูปแบบของการรวม 
  รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 
  รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา 
  รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน) 

 

5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 
  อื่น ๆ (ระบ)ุ................................................................ 
  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง      กําหนดเปดสอนเดือน.......สิงหาคม......พ.ศ. ......2559..... 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ ....2...../..2559.... 
  เมื่อวันที่.....23...... เดือน.....กุมภาพันธ....... พ.ศ. .....2559....... 
  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ....3/2559........... 
  เมื่อวันที่........30......... เดือน……มีนาคม............. พ.ศ. ...2559............. 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ในปการศึกษา2560 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
1) วิศวกรระบบการผลิต หรือ ผูจัดการระบบการผลิต 
2) วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษาระบบการผลิต 
3) ขาราชการ วิศวกรในสวนราชการที่เกี่ยวของกับระบบการผลิต  
4) ผูประกอบการตาง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม 

 

9. ชื่อเลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา), 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัวประชาชน 

1. ผศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
2537 

- M.Sc. (Electrical 
Engineering) University of 
Manchester Institute of 
Science and Technology 
(UMIST),  UK., 2544 

- Ph.D. (Instrumentation), 
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology (UMIST),  UK., 
2547 

3-1506-00041-41-1 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
 



4 มคอ.2 
 

2. ดร.สันทัด ชูวงคอินทร - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
สถําบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2538 

- M.sc. (Electrical Engineering) 
The University of Texas at 
Arlington ,USA,2551 

- Ph.D. (Electrical Engineering) 
The University of Texas at 
Arlington , USA, 2555 

3-7706-00728-13-5 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ต้ัง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตตองดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกวางใหครอบคลุมภาคการ
ผลิตอยางแทจริงและเช่ือมโยงกันในอุตสาหกรรมการผลิตโดยภาพรวมและอยูบนพื้นฐานของความมีศักยภาพ
และความสามารถหลัก โดยมีการผนวกเขากับการใชองคความรูและนวัตกรรมที่เรียกวาอุตสาหกรรม
สรางสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงอุตสาหกรรมการผลิต
ข้ันสูง  ซึ่งมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอยางมากในปจจุบัน  โดยมีการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาผนวกกับระบบการผลิตข้ันสูง รวมถึงมีการประยุกตระบบหุนยนตมาใชในระบบการผลิตอยาง
แพรหลาย เปนผลทําใหภาคอุตสาหกรรมตองการบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในดานอุตสาหกรรมการผลิตข้ัน
สูงดังกลาว เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มและคุณคาใหกับสินคาอุตสาหกรรม 

 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เน่ืองจากในปจจุบันระบบการผลิตไดมุงเนนไปสูระบบการผลิตที่มีการนําเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูงตางๆ 

เชน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีหุนยนต  และเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ  เปนตน และดวย

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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เทคโนโลยีดังกลาวจะเปนการพัฒนานวัตกรรมที่ชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยใหสามารถอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางย่ังยืน  ดังน้ันการพัฒนากําลังคนทางดานวิศวกรรมศาสตรจึงมีความสําคัญมากข้ึนเพื่อเปน
รากฐานในการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม ใหมีความเขมแข็งสืบไป 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กลาวขางตน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง จึงเปนไปเพื่อผลิตนักการศึกษาดานระบบอุตสาหกรรม 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ที่สามารถจัดการศึกษาทามกลางความเปลี่ยนแปลง และใชการศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการสรางคน ซึ่งเปนปจจัยหลักที่จะสนับสนุนการแขงขันของประเทศโดยยึดองคความรูเปนพื้นฐาน อีกทั้ง
ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของสังคมและวัฒนธรรม โดยการสรางจิตสํานึก คานิยมเจต
คติ ถายทอดองคความรู ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

  

 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงสอดคลองตามพันธกิจของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ
วิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

13. ความสัมพันธ (ถาม)ี กับหลักสูตรอ่ืนท่ี เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชา  
 ท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาบังคับ 
 หมวดวิชาเลือก 
 วิทยานิพนธ/การคนควาวิจัย 
 ไมมี 
 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ/การคนควาวิจัย 

 ไมมี 
 

 13.3 การบริหารจัดการ  
ไมม ี
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา ความสําคัญ 
ผลิตบุคลากรนักวิจัยที่มีองคความรูความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยเนนใหมีความเช่ียวชาญ

วิทยาการช้ันสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงใหนํามาซึ่งการคนควาและพัฒนาวิทยาการใหมเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ เชน อุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟ  
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตาง อุตสาหกรรมยานยนต เปนตนซึ่งลวนแลวแตเปนอุตสาหกรรมที่
สําคัญตอเศรษฐกิจภาคการสงออกของประเทศไทย 

 

1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 หลักสูตรเนนการวิจัยเปนหลัก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 
1.2.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถเพื่อเพิ่มพูนความรูและการวิเคราะหการแกปญหาใหตรงตามแนวทางหรือ

ประสบการณที่นักศึกษาประสบแลวนํามาประยุกตกับแนวความคิดทางการบริหารที่นักศึกษาจะ
เรียนรูได 

1.2.3 เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรอบรูพื้นฐานในการบริหารอยางเปนระบบ สามารถบูรณาการวิชาการ
ในสาขาวิชาตางๆ ดานสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง เพื่อนําไปพัฒนาและ แกไขปญหา
ทางการศึกษาอันเปนรากฐานในการพัฒนาสังคม 

1.2.4 เพื่อพัฒนานักศึกษาที่จะไปประกอบอาชีพในองคกรตางๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณดาน
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

1.2.5 มุงผลิตนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกของสังคมวัฒนธรรม        และ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรูและวิเคราะหการแกปญหาทางดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 
2.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูจากผลงานวิจัยจากหลายแขนงสําหรับก ารแกปญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม 
2.3 นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานนวัตกรรม 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบการผลิตข้ันสูง ใหมี
มาตรฐานไมตํ่ากวาเกณฑที ่
สกอ.กําหนด 

 
 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอยางย่ิง
อุตสาหกรรม การผลิตข้ันสูง 
และการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- เอกสารหลกัสูตรปรับปรงุฉบับ
ปรับปรุง 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 
 
 
 

2. พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

- ประชุมวางแผน ติดตาม
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

- สนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรเขารับการฝกอบรม
พัฒนาองคความรู กระบวน 
การสอน การประชุมวิชาการ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของภาคอุตสาหกรรมตอบัณฑิตในดาน
ทักษะความรู  ความสามารถของ
บัณฑิต 

3. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานวิศวกรรม
ระบบการผลิตข้ันสูง 

 
 
 
 
 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการของภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

- จัดทําหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

- จัดทํา มคอ.3 หรือ
รายละเอียดของรายวิชา 

- จัดทํา มคอ.7 หรือ รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร  

- มีการประชุมเพื่อพิจารณาการ
ดําเนินการหลักสูตร อยางนอยปละ 1 
ครั้ง และมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กําหนด 

- เอกสาร มคอ.3 หรือรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร 

- เอกสาร มคอ.7 หรือ รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ปการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 
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4. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
 
 
 

 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียน
การสอน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

 
 
 

 

- ผลการทบทวนผลการสอบเปนไปตาม
มาตรฐาน 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 
5.0 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2  ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกําหนดตาง ๆ ไปเปนตามขอบังคับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 

1.2 การจัดการศึกษา (ภาคการศึกษาพิเศษ) 
 มี 
ไมมี 
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 มี (ระบ ุ …………………………………………………………………………………………) 
ไมมี 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร  
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุเสาร-อาทิตย 

 ภาคการศึกษาที่ 1  เดือน สิงหาคม– เดือนพฤศจิกายน 
       ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม– เดือนเมษายน 
 

2.2คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  

ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับของสถาบันวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 

 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม  
 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร  หรือ สาขาที่
เกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร  

ระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร  หรือ สาขาที่
เกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
- ไมมี- 
 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
- ไมมี- 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
แบบ 1.1 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ช้ันปที่ 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปที่ 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 

 แบบ 2.1 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ช้ันปที่ 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปที่ 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปที่ 3  - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 

แบบ 2.2 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ช้ันปที่ 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปที่ 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปที่ 3  - - 5 5 5 
ช้ันปที่ 4 -  - 5 5 

รวม 5 10 15 20 25 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 5 5 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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2.6 งบประมาณตามแผน  
ใชงบประมาณประจําป หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และคาครุภัณฑของวิทยาลัยนวัตกรรมการ

ผลิตข้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ไมรวมคาใชจายอื่นๆ เชน ในกรณีที่ตอง
เดินทางไปศึกษาวิจัยในตางประเทศ) 

 

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
คาลงทะเบยีนเหมาจาย แบบ 1.1  45,000บาท ตอภาคการศึกษา 

คาลงทะเบยีนเหมาจาย แบบ 2.1  60,000บาท ตอภาคการศึกษา 

คาลงทะเบยีนเหมาจาย แบบ 2.2  60,000บาท ตอภาคการศึกษา 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

 
 2559 2560 2561 2562 2563 

คาบํารุงการศึกษา - - - - - 

คาลงทะเบียน (เหมาจาย) 825,000 1,650,000 2,475,000 2,775,000 3,075,000 

รวมรายรับ 825,000 1,650,000 2,475,000 2,775,000 3,075,000 
 

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ก. งบดําเนินการ 

1. คาใชจายบุคลากร 607,500 607,500 607,500 607,500 607,500 

2. คาใชจายดําเนินงาน (60%) 364,500 364,500 364,500 364,500 364,500 

3. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 
(35%) 

825,000 1,650,000 2,475,000 2,775,000 3,075,000 

รวม (ก) 1,260,750 1,549,500 1,838,250 1,943,250 2,048,250 

ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ข) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ก) + (ข) - - - - - 

จํานวนนักศึกษา * 15 30 45 50 50 

คาใชจายตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย 117,383 68,316 51,961 48,865 48,865 

* หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาหลักสูตรใหม 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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 2.7 ระบบการศึกษา  
แบบช้ันเรียน  
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก  
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก  
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)  
  แบบทางไกลทางอินเตอรเนต  
 อื่นๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................................... 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถาม)ี  
 เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557(ภาคผนวก ก) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 

3.1 หลักสูตรใหระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต  
แบบ 2.2ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร72 หนวยกิต 
 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหมหรืออาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนก็ไดโดย
ไมนับหนวยกิต 
 แบบ 1.1   48  หนวยกิต 

  ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ  48   หนวยกิต  
  ข. หมวดวิชาสัมมนา*  1 หนวยกิต *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 
  ค. หมวดวิชาการวิจัย*  3 หนวยกิต    *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

ง. หมวดทดสอบความรู  0 หนวยกิต  
 

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 

 แบบ 2.1   48  หนวยกิต 
  ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ  36   หนวยกิต  
  ข. หมวดวิชาสัมมนา*  1 หนวยกิต *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 
  ค. หมวดวิชาการวิจัย*  3 หนวยกิต   *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 
   

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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ง. หมวดวิชาพื้นฐานดาน 
     วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 6 หนวยกิต 
  จ. หมวดทดสอบความรู  0 หนวยกิต 
  ฉ. หมวดวิชาเลือก   6 หนวยกิต 

 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  

 แบบ 2.2   72  หนวยกิต 
  ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ  48   หนวยกิต  
  ข. หมวดวิชาสัมมนา*  1 หนวยกิต *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 
  ค. หมวดวิชาการวิจัย*  3 หนวยกิต   *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 
  ง. หมวดวิชาพื้นฐานดาน 
     วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 9 หนวยกิต 
  จ. หมวดทดสอบความรู  0 หนวยกิต 
  ฉ. หมวดวิชาเลือก   15 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา  
แบบ 1.1 
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ    48 หนวยกิต  

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ      48 (0-12-6) 
  THESIS  
 

ข. หมวดวิชาสัมมนา     1  หนวยกิต  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 
  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 
  SEMINAR 
 
ค. หมวดวิชาการวิจัย      3 หนวยกิต  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3–0–6) 

RESEARCH MEDTHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 
 

ง. หมวดทดสอบความรู    0 หนวยกิต  
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนสอบ ผลการสอบจะตองผานเกณฑขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และจะตองผานเกณฑตามประกาศสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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แบบ 2.1 
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ    36 หนวยกิต  

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018501 วิทยานิพนธ       36 (0-18-9)  
  THESIS  
 
ข. หมวดวิชาสัมมนา     1  หนวยกิต  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 
  SEMINAR 
 
ค. หมวดวิชาการวิจัย      3 หนวยกิต  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต    3 (3–0–6) 

RESEARCH MEDTHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 
 
ง.  หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 6 หนวยกิต (เลือก 2 รายวิชา) 

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018811 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018812 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและการผลิต    3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 

12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

12018814 วัสดุศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการขนสงและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพื่องานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป  3 (3-0-6)  

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6)  

  INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12018820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6)  

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12018821 หัวขอคัดสรร ในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

12018822 หัวขอคัดสรร ในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12018823 หัวขอคัดสรร ในเรื่องระบบการผลิตข้ันสงู 3    3 (3-0-6)  

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
 

จ. หมวดทดสอบความรู    0 หนวยกิต  
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนสอบ ผลการสอบจะตองผานเกณฑขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และจะตองผานเกณฑตามประกาศสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ฉ. หมวดวิชาเลือก    6  หนวยกิต 
 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชาท่ีสนใจดังตอไปน้ี 
1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (Computer Simulation for Engineering) 
2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมข้ันสูง (Advanced Engineering Materials) 
3.กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (Optics and Laser Engineering) (Optics and Laser 
Engineering) 
5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) 
6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณข้ันสูงสําหรับการเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing for Data 
Storage) 
7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (Computer Simulation for Engineering) 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 สําหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา  3 (3-0-6) 
 APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI 
12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง  3 (3-0-6) 
 HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS  
12018123 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) 
 COMPUTER AIDED ENGINEERING  
12018124 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 
 FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING  
12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ  3 (3-0-6) 
 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) 
 

2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมขั้นสูง (Advanced Engineering Materials) 

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส       3 (3-0-6) 
  ELECTRONIC MATERIALS 
12018222 วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกและการประยุกต    3 (3-0-6) 

FERROELECTRIC MATERIALS AND APPLICATION  
12018223 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง    3 (3-0-6) 

THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND TECHNOLOGIES 
12018224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมขีองวัสดุ    3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 
 

3. กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
       หนวย กิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018302 การเรียนรูของเครื่องจักร  3 (3-0-6) 
 MACHINE LEARNING 
12018304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ  3 (3-0-6) 
 TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
12018321 การประมวลผลภาพ  3 (3-0-6) 
 IMAGE PROCESSING 
12018322 จักรกลวิทัศน  3 (3-0-6) 
 MACHINE VISION 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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12018323 การเรียนรูจดจําสําหรับจักรกลวิทัศน   3 (3-0-6) 
 Pattern Recognition for Machine Vision 
12018324 พื้นฐานของโครงขายนิวรอน  3 (3-0-6) 
 Introduction to Neural Networks 
12018325 ชีววิทยาทางพันธุกรรม  3 (3-0-6) 
 Genetic Neurobiology 
 

4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (Optics and Laser Engineering) 
      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018421 ฟสิกสของอุปกรณกึ่งตัวนํา  3 (3-0-6) 
 PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 
12018422 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส  3 (3-0-6) 
 OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 
12018423 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได   3 (3-0-6) 
 ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 
12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง  3 (3-0-6) 

PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 
12018425 เลเซอร         3 (3-0-6) 

LASERS 
12018426 นาโนโฟโตนิคส       3 (3-0-6) 

NANOPHOTONICS 
 

5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) 
      หนวย กิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต  3 (3-0-6) 
  EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 
12018522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเช่ือมตอใชงานสําหรับระบบสมองกลฝงตัว 3 (3-0-6) 
  MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 
12018523 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบโอเพนซอรส  3 (3-0-6) 
  OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE DEVELOPMENT 
12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 
  บนระบบสมองกลฝงตัว   3 (3-0-6) 
  SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 
12018525 ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสําหรับยุคไอโอท ี 3 (3-0-6) 
  ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
  FOR INTERNET OF THINGS (IOT) 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณขั้นสูงสําหรับการเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing for 
Data Storage) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018621 พื้นฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ      3 (3-0-6) 

FUNDAMENTAL OF HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

12018622 การประมวลผลสัญญาณ       3(3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล     3 (3-0-6) 

  SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

 12018624 ทฤษฎีการเขารหัส   3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

12018625 ทฤษฎีการเขารหัสข้ันสูงและการประยุกตใช งาน   3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS   
 

7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ      3 (3-0-6) 

  STATISTICAL QUALITY CONTROL 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   3 (3-0-6) 

           DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

12018723 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห    3 (3-0-6) 

  DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 
 

แบบ 2.2 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ    48 หนวยกิต  
      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ       48 (0-12-6) 
  THESIS  
 
ข. หมวดวิชาสัมมนา     1  หนวยกิต  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 
  SEMINAR 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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ค. หมวดวิชาการวิจัย      3 หนวยกิต  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต    3 (3–0–6) 
RESEARCH MEDTHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

ง.  หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 9 หนวยกิต (เลือก 3 รายวิชา) 
      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018811 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018812 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและการผลิต    3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 

12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

12018814 วัสดุศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการขนสงและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพื่องานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป  3 (3-0-6)  

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6)  

  INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12018820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6)  

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12018821 หัวขอคัดสรร ในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

12018822 หัวขอคัดสรร ในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12018823 หัวขอคัดสรร ในเรื่องระบบการผลิตข้ันสงู 3    3 (3-0-6)  

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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จ. หมวดทดสอบความรู    0 หนวยกิต  

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนสอบ ผลการสอบจะตองผานเกณฑขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และจะตองผานเกณฑตามประกาศสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ฉ. หมวดวิชาเลือก    15  หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชาท่ีสนใจดังตอไปน้ี 
1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (Computer Simulation for Engineering) 
2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมข้ันสูง (Advanced Engineering Materials) 
3.กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (Optics and Laser Engineering) 
5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) 
6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณข้ันสูงสําหรับการเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing for Data 
Storage) 
7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 
 

1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (Computer Simulation for Engineering) 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 สําหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา  3 (3-0-6) 
 APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI 
12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง  3 (3-0-6) 
 HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS  
12018123 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) 
 COMPUTER AIDED ENGINEERING  
12018124 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 
 FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING  
12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ  3 (3-0-6) 
 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมขั้นสูง (Advanced Engineering Materials) 

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส       3 (3-0-6) 
  ELECTRONIC MATERIALS 
12018222 วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกและการประยุกต    3 (3-0-6) 

FERROELECTRIC MATERIALS AND APPLICATION  
12018223 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง    3 (3-0-6) 

THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND TECHNOLOGIES 
12018224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมขีองวัสดุ    3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 
 

3. กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
       หนวย กิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018302 การเรียนรูของเครื่องจักร  3 (3-0-6) 
 MACHINE LEARNING 
12018304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ  3 (3-0-6) 
 TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
12018321 การประมวลผลภาพ  3 (3-0-6) 
 IMAGE PROCESSING 
12018322 จักรกลวิทัศน  3 (3-0-6) 
 MACHINE VISION 
12018323 การเรียนรูจดจําสําหรับจักรกลวิทัศน   3 (3-0-6) 
 PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE VISION 
12018324 พื้นฐานของโครงขายนิวรอน  3 (3-0-6) 
 INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 
12018325 ชีววิทยาทางพันธุกรรม  3 (3-0-6) 
 GENETIC NEUROBIOLOGY 
 

4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (Optics and Laser Engineering) 
      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018421 ฟสิกสของอุปกรณกึ่งตัวนํา  3 (3-0-6) 
 PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 
12018422 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส  3 (3-0-6) 
 OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 
12018423 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได   3 (3-0-6) 
 ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง  3 (3-0-6) 
PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

12018425 เลเซอร         3 (3-0-6) 
LASERS 

12018426 นาโนโฟโตนิคส       3 (3-0-6) 
NANOPHOTONICS 

 

5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) 
      หนวย กิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต  3 (3-0-6) 
  EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 
12018522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเช่ือมตอใชงานสําหรับระบบสมองกลฝงตัว 3 (3-0-6) 
  MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 
12018523 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบโอเพนซอรส  3 (3-0-6) 
  OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE DEVELOPMENT 
12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 
  บนระบบสมองกลฝงตัว   3 (3-0-6) 
  SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 
12018525 ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสําหรับยุคไอโอท ี 3 (3-0-6) 
  ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
  FOR INTERNET OF THINGS (IOT) 
 

6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณขั้นสูงสําหรับการเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing for 
Data Storage) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018621 พื้นฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ      3 (3-0-6) 

FUNDAMENTAL OF HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

12018622 การประมวลผลสัญญาณ       3 (3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล     3 (3-0-6) 

  SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

 12018624 ทฤษฎีการเขารหัส   3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

12018625 ทฤษฎีการเขารหัสข้ันสูงและการประยุกตใช งาน   3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS   
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ      3 (3-0-6) 

  STATISTICAL QUALITY CONTROL 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   3 (3-0-6) 

           DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

12018723 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห    3 (3-0-6) 

  DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

 
รหัสวิชา 
ความหมายของรหัสประจํารายวิชา 
 รหัสวิชาที่ใช กําหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  

รหัสตัวที ่ 1,2 ไดแกเลข 12 หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
รหัสตัวที่ 3,4 ไดแกเลข 01 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 
รหัสตัวที่ 5 ไดแกเลข 80 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
รหัสตัวที่ 6,7,8 ไดแกเลข 00หมายถึง ลําดับที่ของวิชา 

 

ความหมายของรหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชาที่ใช กําหนดใหเปนตัวเลข 8 หลัก 

รหัสตัวที ่ 1,2 ไดแกเลข 99 หมายถึง รหัสประจําการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสตัวที่ 3,4 ไดแกเลข 12 หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
รหัสตัวที่ 5,6 ไดแกเลข 01 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 
รหัสตัวที่ 7 ไดแกเลข 80 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
รหัสตัวที่ 8 ไดแกเลข 00หมายถึง ลําดับที่ของวิชาสอบ 

1 การสอบวิทยานิพนธ 
2 การสอบวัดคุณสมบัติ 
3 การสอบประมวลความรู 
4 การผานเกณฑภาษาอังกฤษ 

 

 
  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาเปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพช้ันสูง ประกอบดวย 

แบบ 1.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและตองการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษา
ตองลงทะเบียนเรียนดังน้ี 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
6 (0-12-6) 

  12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต* 

RESEARCH MEDTHODOLOGY FOR MANUFACTURING 
PROCESS 

3 (3–0–6) 

รวม 6 

* เรียนโดยไมนับหนวยกิต * 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
6 (0-12-6) 

12018001 สัมมนา 

SEMINAR*  

1 (0-3-2) 

รวม 6 

* เรียนโดยไมนับหนวยกิต * 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 

 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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ปท่ี 2ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9  

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 

 

ปท่ี 3ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9  
รวมตลอดหลักสูตร 48 

 

แบบ 2.1สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและตองการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนดังน้ี 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต* 

RESEARCH MEDTHODOLOGY FOR MANUFACTURING 
PROCESS 

3 (3–0–6) 

120188XX วิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 6 

* เรียนโดยไมนับหนวยกิต * 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018001 สัมมนา* 

SEMINAR 

1 (0-3-2) 

120188XX วิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 6 
* เรียนโดยไมนับหนวยกิต * 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018501 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018501 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
   

 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

ปท่ี   3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018501 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
รวมตลอดหลักสูตร 48 

 
แบบ 2.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและตองการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนดังน้ี 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต* 

RESEARCH MEDTHODOLOGY FOR MANUFACTURING 
PROCESS 

3 (3–0–6) 

120188XX วิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

120188XX วิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018501 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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รวม 12 

* เรียนโดยไมนับหนวยกิต * 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
120188XX วิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018001 สัมมนา* 

SEMINAR 

1 (0-3-2) 

รวม 12 

* เรียนโดยไมนับหนวยกิต * 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
6 (0-12-6) 

รวม 6 
 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
6 (0-12-6) 

รวม 6 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9  
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
 

ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
รวมตลอดหลักสูตร 72 

 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ดูในภาคผนวก ง 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



30 มคอ.2 
 

3.2   ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา/ปท่ี

สําเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง 
   3-1506-00041-41-1 
(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2537 

- M.Sc. (Electrical Engineering) 
University of Manchester Institute 
of Science and Technology 
(UMIST),  UK., 2544 

- Ph.D. (Instrumentation), University 
of Manchester Institute of Science 
and Technology (UMIST),  UK., 
2547  

1. งานวิจัย 
Instrumentation 
Biomedical Photonics 
Optical Based Sensors and 
Applications 
Photoacoustic sensors and 
Applications 
Ultrasonic Techniques in 
Biomedical and Non  Destructive 
Evaluation  
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
9 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

2. ดร.สันทัด ชูวงคอินทร 
   3-1801-00256-58-2 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถําบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2538 

- M.Sc. (Electrical Engineering) The 
University of Texas at Arlington 
,USA, 2551 

- Ph.D. (Electrical Engineering) The 
University of Texas at Arlington 
,USA, 2555 

1. งานวิจัย 
- Laser and Optics 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
9 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3. ดร.กมล วสะภิญโญกุล 
3-1009-01224-60-3 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2544 

- M.Sc. (Optics and Photonics) Imperial 
College London , England,  2549 

- Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Cambridge , England, 
2554 

1. งานวิจัย 
- Optics and Photonics 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
9 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบันการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ดร.เลิศศักด์ิ  เลขวัต 
3-1014-00493-63-7 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2530 
- MS. (Electro - Physics), George Washington 
University, Washington, USA, 2532 
- Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon University, 
USA, 2536 

1. งานวิจัย 
- Statistical Productivity 
Improvementusing Six-Sigma DMAIC 
approach and computer software for 
statistical data analysis 
2. ตําราเรียน - 
3. Statistical quality control 

2. ผศ.ดร.ชานนท วริสาร 
    3-3414-00189-27-8 

 
 
 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)(เกียรตินิยมอันดับ 
1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2548 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2554 

1. งานวิจัย 
2D Modulation Code, 2D Detection, 
2D Equalization 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน  
Signal processing  

3. ผศ.ดร.จตุพร ทองศร ี
3-3204-00026-75-1 
   (สาขาวิชาฟสิกส) 
 

 
 
 

 

- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545 
- วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549 
- วท.ด (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 
 
 

1. งานวิจัย 
- ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต 
- พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 
- การตอบสนองทางไฟฟาของไดอิเลิกทริก 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
Computer Aided designs and 
manufacturing 

4. ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ 
   3-7403-00472-09-7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2547 
- ปร.ด. (วัสดุศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2554 

1. งานวิจัย 
- Materials Science 
- Material testing 
- Ferroelectric materials  
- Resistive random-access memory  
- Thin film technology 
- Corrosion in materials 
-  Energy Harvesting 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
Materials science for manufacturing 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบันการศึกษา ผลงานทางวิชาการ 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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เลขประจําตัวประชาชน ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
5. ผศ.ดร.ราชศักด์ิ ศักดานุ
ภาพ 
   3-7706-00728-13-5 
(สาขาวิชาฟสิกส) 
 

 
 

 

- วท.บ. (ฟสิกส เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 
- วท.ด. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554 

1. งานวิจัย 
Thin films coating by PVD 
Hard coating materials 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
Research Methodology for 
Manufacturing Process 

6. ผศ.ดร.อนรรฆพล  แสน
ทน 
3-6707-00083-77-3 

 
 
 

 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2549  

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2551  

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2554 

1. งานวิจัย 
- Image Processing 
- Automation System 
- Artificial Intelligent 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
Applied Automation systems for 
industrial process 

7. ดร.ฉัตรพล ภคศิร ิ
   3-1024-00526-90-1 

 
 
 
 
 
 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2539 

- M.S. (Electrical Engineering) University of 
Houston, USA, 2544 

- Ph.D. (Electrical Engineering) University 
of Houston, USA, 2548 

 

1. งานวิจัย 
High frequency electronics 
Numerical electromagnetics 
Electronic Design Automation (EDA) 
applied on heat transfer, fluid 
dynamics, electromagnetic, RF and 
microwave sensor design 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน9 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

8. ดร.วิไลลักษณ ศิริวงศ
รังสรร 
   3-1015-00975-58-7 
 

 
 
 
 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544 

- M.Sc. (Energy Conversion and 
Management) University of Applied 
Sciences Offenburg, Germany, 2547 

- Ph.D. (Mechanical Eng.) University of 
Canterbury, New Zealand, 2553 

1. งานวิจัย 
- Thin film deposition for waste 
water treatment, solar cell, 
biomedical and corrosion protection.  
- Corrosion and cleaning 
technologies for reader-writer heads. 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
9 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบันการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

10. ดร.สันทัด ชูวงศอินทร 
3-1801-00256-58-2 
 
 
 
 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2538 

- M.Sc. (Electrical Engineering) The 
University of Texas at Arlington 

- Ph.D. (Electrical Engineering) The 
University of Texas at Arlington 

1. งานวิจัย 
- Laser and Optics 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
9 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

11. ดร.กมล วสะภิญโญกุล 
3-1009-01224-60-3 
 
 
 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544 

- M.Sc. (Optics and Photonics) Imperial 
College London 

- Ph.D. (Electrical Engineering) University 
of Cambridge 

1. งานวิจัย 
- Optics and Photonics 
2. ตําราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
9 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ  
 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา/ 
สถาบันการศึกษา 

สถานท่ีทํางาน 

1. ผศ.ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน - Ph.D. (Electrical Engineering) 
Georgia Institute of Technology, USA. 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

2. รศ.ดร.ทรงพล  กาญจนชูชัย - Ph.D. Physics, Microelectronics) 
Cambridge University, UK. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. ผศ.ดร.ราชวดี  ศิลาพันธ - Ph.D.(Electrical Engineering)  
University of Wisconsin-Madison, USA 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

4. ผศ.ดร.ถวิดา  มณีวรรณ - Ph.D. (Electrical Engineering)  
University of Washington, Seattle USA 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

5. นายรุง  ศิวารัตน - M. Eng.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย)จํากัด 
6. นายสัญชัย  ทองจันทรา - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

University of new haven, CT, USA 
บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย)จํากัด 

7. นายปรีชา  ลีลานุกรม - Master of Science (Electrical  
Engineering) Oregon State University 

บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จํากัด 

8. นายธีรศักด์ิ  สงวนมานะศักด์ิ - วศ.ม.  (วิศวกรรมฮารดดิสกไดรฟ) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย)
จํากัด 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถาม)ี 
ไมมี  
 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถาม)ี  
สําหรับขอกําหนดในการศึกษาโครงงานหรืองานวิจัย  จะตองเปนการสรางองคความรูใหมในหัวขอที่

เกี่ยวของในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง โดยมีกระบวนการในการทําวิทยานิพนธที่ชัดเจนและตอง
นําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด 

สําหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 นักศึกษาแตละคนจะตองทําวิจัยและ 
นักศึกษาแตละคนจะตองเรียนครบจํานวนหนวยกิตและวิชาตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยใหเปนไปตามขอบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
วิทยานิพนธที่นักศึกษาสนใจตองมีการศึกษา  เก็บขอมูลโดยการจําลองหรือการทดลอง  วิเคราะหผล  

และสรุปผล  โดยสามารถอธิบายไดโดยทฤษฎีและแนวคิดที่นํามาใชในการศึกษาและองคความรูใหมที่จะไดรับจาก
การวิจัยจะตองมีประโยชนตอสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง  มีขอบเขตในการดําเนินการที่ชัดเจนและ
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
นักศึกษามีความรูและมีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาที่ตองการศึกษา   ดวยระเบียบวิธี

วิจัยที่ถูกตองและมีแบบแผนในเน้ือหาวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง  โดยมีความเช่ียวชาญในการทํา
วิจัยและสามารถสรางองคความรูใหมที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาการสาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

 

5.3 ชวงเวลา  
ตามขอ 3.1.4 แผนการศึกษา 

 

5.4 จํานวนหนวยกิต  
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ  48 หนวยกิต 
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต  
แบบ 2.2ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต  

 

5.5 การเตรียมการ  
ควรกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการทําวิจัย

ในหลายรูปแบบ รวมทั้งมีตัวอยางงานวิจัยใหศึกษา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 

แบบ 1.1ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท 
มีการสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามกฎเกณฑที่กําหนด สอบผานการวัดคุณสมบัติ 

เพื่อเปนผูมีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธจากคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอก

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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สถาบัน มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และมีผลงานอยางหน่ึงอยางใดดังน้ี 
กรณีท่ี 1ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงาน
ไดรับการยอมรับการตีพิมพเรื่องยาว ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไมนอยกวา 2 เรื่อง 
กรณีท่ี 2 ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงาน
ไดรับการยอมรับการตีพิมพเรื่องยาวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง และ เรื่องสั้นไมนอย
กวา 2 เรื่องในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือรายงานประชุม (Proceeding) ที่เสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

ทั้งน้ีวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อใชเปน
เงื่อนไขในการขอสําเร็จการศึกษาจะตองผานการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง และไดรับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 
 

แบบ 2.1ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท และ แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 
มีการศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรโดยจะตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 

3.00  พรอมทั้ง มีการสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามกฎเกณฑที่กําหนด สอบผานการวัด
คุณสมบัติ เพื่อเปนผูมีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธจากคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือ
ภายนอกสถาบัน เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธและมีผลงานอยางหน่ึงอยางใดดังน้ี 
กรณีท่ี 1ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงาน
ไดรับการยอมรับการตีพิมพเรื่องยาว ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไมนอยกวา 2 เรื่อง 
กรณีท่ี 2 ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงาน
ไดรับการยอมรับการตีพิมพเรื่องยาวในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไมนอยกวา 1 เรื่อง และ เรื่องสั้นไมนอย
กวา 2 เรื่องในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือรายงานประชุม (Proceeding) ที่เสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

ทั้งน้ีวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อใชเปน
เงื่อนไขในการขอสําเร็จการศึกษาจะตองผานการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง และไดรับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

 

เฉพาะแบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 
 ในกรณีที่นักศึกษาใชระยะเวลาในการศึกษาครบตามหลักสูตรที่กําหนดไวแลว แตไมสามารถสําเร็จ
การศึกษาเน่ืองจากผลงานไมครบตามเกณฑสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาสามารถขอสําเร็จ
การศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง   ไดโดยตอง
ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขขอ 5.6 กระบวนการประเมินผลแผน ก แบบ ก 2 
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หมวดที ่4ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู 

ความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห 
สังเคราะหองคความรู และสรางสรรคนวัตกรรม
และงานวิจัยดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- นักศึกษาจะสามารถทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
โดยสามารถคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาได
อยางเปนระบบ 

- นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในและนอก
ช้ันเรียนระหวางนักศึกษาหรือกับอาจารยที่ปรึกษา 

- จัดทํารายงานผลการศึกษาคนควาตาง ๆ 

- การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขา
ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- การนําเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- สัมมนาและศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมข้ันสูง
หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

2. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ
และประสบการณ ในดานภาวะผูนําในการ
บริหารงานจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน 
สามารถเสริมสรางความรักและสามัคคีใหเกิดแก
บุคลากร ประสานกับหนวยงานอื่นและเอกบุคคล 
ยึดประโยชนของผูเรียนและสังคมเปนสําคัญ 

- การเสนอความคิดเห็นในรูปแบบรายงานผลจาก
การศึกษาคนควา  โดยมีการแบงการทํางานเปนกลุม
ซึ่งตองผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําและรูจักการทํางานเปน
กลุมและมีการสงเสริมใหนักศึกษารูจักใชเทคโนโลยี
ตางๆ เพื่อการทํางาน หรือเพื่อการประสานงาน และ
แบงภาระงานไดอยางเหมาะสม  รวมถึงเทคโนโลยีที่
ใชในการเก็บขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองหรือเพื่อ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

- มีการจัดทําโครงการและจัดงานสานสัมพันธระหวาง
นักศึกษา บัณฑิตและคณาจารยโดยนักศึกษาปจจุบัน
เปนผูรับผิดชอบหลักในโครงการ 

3. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาใหมีระเบียบวินัย  
โดยตระหนักในการนําหลักคุณธรรม   จริยธรรม   
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการกับ
การปฏิบัติงานในสวนงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สงเสริมใหผูเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีของสังคม 

- มีการสงเสริมนักศึกษาเขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด 
มีความสม่ําเสมอในการเขาช้ันเรียน  สงรายงานและมี
สวนรวมในช้ันเรียนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณทั้งในและนอกช้ันเรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
2.1คุณธรรมจริยธรรม 
  

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
หลักคุณธรรม จริยธรรม จะนําไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานในสวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อให

นักศึกษาสามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น รวมทั้งสงเสริมให
ผูเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมโดยมาตรฐานความรูสามารถสรุปไดดังน้ี 
(1) นักศึกษาสามารถจัดการเกี่ยวกับป ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ อนในบริบททางวิชาการหรือ

วิชาชีพ 
(2) นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจดวยความยุติธรรมดวยหลักการที่มีเหตุผลสนับสนุนที่ถูกตองและเที่ยง

ธรรมและคานิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึงความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความรูสึกตอตนเองและผูอื่น 
(3) นักศึกษาสามารถช้ีใหสังคมเห็นปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหาแนวทาง   แก ไขปญหา

ดานคุณธรรม จริยธรรมที่อาจจะเกิดข้ึนไดในสังคมปจจุบัน 
(4) นักศึกษาควรแสดงออกซึ่งภาวะผู นําในการส งเสริมให มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชน 
(5) นักศึกษาควรมีความซื่อสัตยและความสามัคคี เพื่อกอใหเกิดการยอมรับในที่ทํางานและชุมชน 

  

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
กําหนดใหมีรายวิชาที่เกี่ยวของสรางวัฒนธรรมการศึกษาเพื่อนําไปสูการปฎิบัติงานในวิชาชีพ

อยางมีคุณธรรม   จริยธรรม   โดยยึดหลักปรัชญาดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดการศึกษา การเรียน
การสอน รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดใหนักศึกษามี
วัฒนธรรมการเขาเรียนที่ตรงตอเวลา การเตรียมตัวกอนการเรยีนการสอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และหาขอสรุป เกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมที่ทํางาน
และในชุมชน 
 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
(1) ประเมินผลโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการโตตอบและการแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 
(2) ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายและการมีสวนรวมของนักศึกษาเมื่อไดรับ

มอบหมายงานเปนกลุม  
(3) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตร 

 

2.2 ความรู 
  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ความรูทางวิศวกรรมศาสตร 
(2) ความรูในการประยุกตใชองคความรูทางวิศวกรรมศาสตร 
(3) ความรูทางการวิจยั 
(4) ความรูในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการวิเคราะหและนําเสนองานวิจัย 
(5) ความรูในการวิเคราะหถึงผลกระทบของงานวิจัยที่มีความสําคัญตอวิชาชีพ 
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2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนจะยึดหลักการเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ี 
(1) การเรียนการสอนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาขอสรุปรวมกันและขอเสนอแนะตางๆ ระหวาง

ผูสอนกับผูเรียนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายนอกช้ันเรียน 
(2) ในการเรียนการสอนจะมีการนําเสนอองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชาตางๆ 

โดยอางอิงขอมูลจากการศึกษา  งานวิจัยของผูเชียวชาญในสาขาน้ัน รวมทั้งองคความรูที่เกิดจากการ
วิจัยของอาจารยผูสอน 

(3) ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 
(4) จัดสัมมนา 
(5) จัดทํารายงานผลการศึกษาคนควาตาง ๆโดยมีการฝกเขียนบทความวิจัยและฝกนําเสนอผลงานวิจัย  

   

  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก การสอบยอย การ

สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผล

การศึกษาคนควาตาง ๆ และการศึกษาดูงาน 
(3) ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณา การ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และหาขอสรุปตาง ๆ ในช้ันเรียน 
(4) ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก การนําเสนอรายงาน

ตาง ๆ และการสอบวิชาสัมมนา 
(5) ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากวิทยานิพนธที่นําเสนอ 
การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในช้ันเรียนตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยูในหลักสูตร 

  

 2.3. ทักษะทางปญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ ในการวิเคราะหประเด็นปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค   

(2) นักศึกษาสามารถสังเคราะหแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการตางๆ เพื่อกอใหเกิดองคความรูใหม 
(3) นักศึกษาสามารถบูรณาการณผลงานการวิจัยและทฤษฎี ต างๆในสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อพัฒนาองค

ความรู ที่สรางสรรคในข้ันสูง 
(4) นักศึกษาสามารถวางแผนโครงการวิจัยที่ซับซ อนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตอยอด เพื่อกอใหเกิด 

งานวิจัยที่มีนวัตกรรมใหมๆ 
(5) นักศึกษาสามารถบูรณาการณแนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติ

ไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ 
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  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
กําหนดใหมีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมระบบ

การผลิตข้ันสูง  โดยมีการศึกษาในเรื่องเฉพาะตามกลุมวิชาตาง ๆ รวมทั้งการทําวิทยานิพนธ 
  

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินผลจากวิทยานิพนธ หรือผลการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตามแตละวิชากําหนดข้ึน 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
(1) นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ ชัดเจน ตาม

สาขาวิชาที่ศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวของได   
(2) นักศึกษาสามารถวางแผนวิเคราะห และแก ปญหาดานการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัด

การศึกษาที่ซับซอนไดดวยตนเอง 
(3) นักศึกษาสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) นักศึกษาสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
(5) นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงภาวะผูนําทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพตอหนวยงานและสังคมได 
 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
กําหนดใหมีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตร อีกทั้งในหลักสูตรไดกําหนดใหมีการจัดสัมมนา 
การรายงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานตลอดหลักสูตรอยางตอเน่ือง  
 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตาง ๆ และการศึกษาดูงาน 
(2) ประเมินผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาขอสรุปตาง ๆ ในช้ันเรียน 
(3) ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานตาง ๆ  
(4) ประเมินผลจากการจัดสัมมนาตาง ๆ  

  

 2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ  

(1) นักศึกษาสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ  เพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นป ญหาสรุป
ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงได 

(2) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีชวยวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
(3) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการศึกษาคนควา และสื่อสาร 
(4) นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ

หรือรายงานการคนควาที่สําคัญได 
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(5) นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนางานของตนเองไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรวดเร็ว 

 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
 การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดฝกการวิเคราะหขอมูลสถานการณจําลองและ
สถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 
 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตาง ๆ และการศึกษาดูงาน 
(3) ประเมินผลจากการสัมมนา และนําเสนอรายงานตาง  ๆ
(4) ประเมินผลจากวิทยานิพนธ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) นักศึกษาสามารถจัดการ
เก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนในบริบท
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
(2) นักศึกษาสามารถใชดุลย
พินิจดวยความยุติธรรมดวย
หลักการที่มีเหตุผลสนับสนุนที่
ถูกตองและเที่ยงธรรมและคา
นิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึง
ความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความรู
สึกตอตนเองและผูอ่ืน 
(3) นักศึกษาสามารถช้ีใหสังคมเห็น
ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนหาแนวทาง   แกไขปญหา
ดานคุณธรรม จริยธรรมที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดในสังคมปจจุบัน 
 (4) นักศึกษาควรแสดงออก
ซ่ึงภาวะผูนําในการสงเสริมให
มีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในที่
ทํางานและในชุมชน 
(5) นักศึกษาควรมีความซ่ือสัตย
และความสามัคคี เพื่อกอใหเกิด
การยอมรับในที่ทํางานและชุมช  

2. ความรู 
(1) ความรูทาง
วิศวกรรมศาสตร 
(2) ความรูในการ
ประยุกตใชองคความรู
ทางวิศวกรรมศาสตร 
(3) ความรูทางการวิจัย 
(4) ความรูในการใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกสในการ
วิเคราะหและนําเสนอ
งานวิจัย 
(5) ความรูในการ
วิเคราะหถึงผลกระทบ
ของงานวิจัยที่มี
ความสําคัญตอวิชาชีพ  
 

3. ทักษะทางปญญา 
(1) นักศึกษาสามารถแสวงหา
ความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ 
ในการวิเคราะหประเด็นปญหา
ตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางสรางสรรค   
(2) นักศึกษาสามารถสังเคราะห
แนวทางการแกไขปญหาดวย
วิธีการตางๆ เพื่อกอใหเกิดองค
ความรูใหม 
(3) นักศึกษาสามารถบูรณาการณ
ผลงานการวิจัยและทฤษฎี ต างๆ
ในสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อพัฒนา
องคความรู  ที่สรางสรรคในขั้นสูง 
(4) นักศึกษาสามารถวางแผน
โครงการวิจัยที่ซับซอนที่เก่ียวของ
กับการพัฒนาตอยอด เพื่อ
กอใหเกิด งานวิจัยที่มีนวัตกรรม
ใหมๆ 
(5) นักศึกษาสามารถบูรณาการณ
แนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาที่
ศึกษา เพื่อปรับปรุงแนวทางใน
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและ
เปนระบบ 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) นักศึกษาสามารถแสดง
ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ 
ชัดเจน ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและ
สาขาวิชาที่เก่ียวของได   
(2) นักศึกษาสามารถวางแผนวิ
เคราะห และแกปญหาดานการ
พัฒนาการบริหารจัดการและการ
จัดการศึกษาที่ซับซอนไดดวย
ตนเอง 
(3) นักศึกษาสามารถวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
(4) นักศึกษาสามารถสราง
ปฏิสัมพันธ ในกิจกรรมกลุ มอยาง
สรางสรรค  
(5) นักศึกษาสามารถแสดงออกถึง
ภาวะผูนําทั้งในทางวิชาการและ
วิชาชีพตอหนวยงานและสังคมได  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) นักศึกษาสามารถคัดกรอง ขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติ  เพื่อนํามาใชใน
การศึกษาคนควาในประเด็นปญหาสรุป
ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดาน
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงได 
(2)นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีชวย
วิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
(3) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการศึกษาคนควา และ
ส่ือสาร 
(4) นักศึกษาสามารถส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพผานส่ิงตีพิมพทางวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือรายงานการค
นควาที่สําคัญได 
(5) นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
การบริหารจัดการเก่ียวกับการศึกษาและ
พัฒนางานของตนเองไดอยางถูกตอง ชัดเจ  
และรวดเร็ว 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  ไมม ี

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



42 มคอ.2 
 

      

 
รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
แบบ 1.1ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท   
ก. หมวดวิทยานิพนธ 
12018401 วิทยานิพนธ                           
ข. หมวดวิชาสัมมนา 
12018001  สัมมนา                          
ค. หมวดวิชาการวิจัย 

12017602 ระเบียบวิธีวิจัย

สําหรับการพัฒนากระบวนการ

ผลิต 

                         

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



43 มคอ.2 
 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
แบบ 2.1ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท   
ก. หมวดวิทยานิพนธ 
12018501 วิทยานิพนธ                           
ข. หมวดวิชาสัมมนา 
12018001 สัมมนา                          
ค. หมวดวิชาการวิจัย 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัย

สําหรับการพัฒนากระบวนการ

ผลิต 

                         

ง. หมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

12018811แบบจําลองทาง

คณิตศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการ

ผลิต 

                         

12018812คอมพิวเตอรเพื่อการ

ออกแบบและการผลิต 

                         

12018813การประยุกตระบบ

อัตโนมัติสําหรับกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรม  

                         

12018814วัสดุศาสตรเพื่อ

อุตสาหกรรมการผลิต 

                         

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



44 มคอ.2 
 

 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
12018815ระบบสมองกลฝงตัว
สําหรับการขนสงและการผลิต 

                         

12018816การวิเคราะหสัญญาณ
และระบบเพื่องานประยุกตใน
อุตสาหกรรม 

                         

12018817การวิเคราะหเชิงสถิติ
สําหรับอุตสาหกรรม 

                         

12018818การออกแบบและ
กระบวนการผลิตสําหรับ
ผลิตภัณฑขึ้นรูป 

                         

12018819การจัดการพลังงาน
อุตสาหกรรม 

                         

12018820ความเขากันไดทาง
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาใน
กระบวนการผลิต 

                         

12018821หัวขอคัดสรรในเรื่อง
ระบบการผลิตขั้นสูง 1 

                         

12018822หัวขอคัดสรรในเรื่อง
ระบบการผลิตขั้นสูง 2 

                         

12018823หัวขอคัดสรรในเรื่อง
ระบบการผลิตขั้นสูง 3 

                         

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



45 มคอ.2 
 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
 แบบ 2.2ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 
ก. หมวดวิทยานิพนธ 
12018401 วิทยานิพนธ 1                          
 
ข. หมวดวิชาสัมมนา 
12018001 สัมมนา                          
ค. หมวดวิชาการวิจัย 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัย

สําหรับการพัฒนากระบวนการ

ผลิต 

                         

ง. หมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

12018811แบบจําลองทาง

คณิตศาสตรเพื่ออุตสาหกรรม

การผลิต 

                         

12018812คอมพิวเตอรเพื่อการ

ออกแบบและการผลิต 

                         

12018813การประยุกตระบบ

อัตโนมัติสําหรับกระบวนการ

ผลิตอุตสาหกรรม  

                         

12018814วัสดุศาสตรเพื่อ

อุตสาหกรรมการผลิต 

                         

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



46 มคอ.2 
 

 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
12018815ระบบสมองกลฝงตัว
สําหรับการขนสงและการผลิต 

                         

12018816การวิเคราะห
สัญญาณและระบบเพื่องาน
ประยุกตในอุตสาหกรรม 

                         

12018817การวิเคราะหเชิงสถิติ
สําหรับอุตสาหกรรม 

                         

12018818การออกแบบและ
กระบวนการผลิตสําหรับ
ผลิตภัณฑขึ้นรูป 

                         

12018819การจัดการพลังงาน
อุตสาหกรรม 

                         

12018820ความเขากันไดทาง
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาใน
กระบวนการผลิต 

                         

12018821หัวขอคัดสรรในเรื่อง
ระบบการผลิตขั้นสูง 1 

                         

12018822หัวขอคัดสรรในเรื่อง
ระบบการผลิตขั้นสูง 2 

                         

12018823หัวขอคัดสรรในเรื่อง
ระบบการผลิตขั้นสูง 3 

                         

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



47 มคอ.2 
 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 

จ. หมวดวิชาเลือก ทั้งแบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท และแบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 
1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (Computer Simulation for Engineering) 
12017121การวิเคราะหระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลขของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาสําหรับประจุไฟฟา
สถิตและการรบกวนทางไฟฟา  

                         

12017122วงจรอิเล็กทรอนิกส
ความถี่สูง  

                         

12017123คอมพิวเตอรชวยงาน
วิศวกรรม  

                         

12017124ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิ
เมนตในงานวิศวกรรม  

                         

12017125พลศาสตรของไหลเชิง
คาํนวณ 

                         

2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมข้ันสูง (Advanced Engineering Materials) 
12017221วัสดุอิเล็กทรอนิกส                          
12017222 วัสดุเฟรโรอิเล็กทริก
และการประยุกต  

                         

12017223เทคโนโลยีและ
กระบวนการเคลือบฟลมบาง  

                         

12017224การวิเคราะหเชิง

กายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ 
                         

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



48 มคอ.2 
 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
3. กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
12017302การเรียนรูของ
เครื่องจักร 

                         

12017304เทคนิคใน
ปญญาประดิษฐ 

                         

12017321การประมวลผลภาพ                          
12017322จักรกลวิทัศน                          
12017323การเรียนรูจดจํา
สําหรับจักรกลวิทัศน 

                         

12017324พื้นฐานของโครงขาย
นิวรอน  

                         

12017325ชีววิทยาทาง
พันธุกรรม 

                         

4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (Optics and Laser Engineering) 
12017421ฟสิกสของอุปกรณก่ึง
ตวันํา 

                         

12017422เครื่องมือและอุปกรณ
ออปโตอิเล็กทรอนิกส 

                         

12017423อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได  

                         

 ผลการเรียนรู 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



49 มคอ.2 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
12017424ทฤษฎีของโฟโตนิค
และวิศวกรรมทางแสง 

                         

12017425เลเซอร                          
12017426นาโนโฟโตนิคส                          
5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) 
12017521การออกแบบระบบ
สมองกลฝงตัว 

                         

12017522  ไมโครโพรเซสเซอร
และการเช่ือมตอใชงานสําหรับ
ระบบสมองกลฝงตัว 

                         

12017523การพัฒนา
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกตแบบโอเพนซอรส 

                         

12017524การประมวลผล
สัญญาณและการประมวลผลภาพ
บนระบบสมองกลฝงตัว 

                         

12017525ปญญาประดิษฐและ
เหมืองขอมูลสําหรับยุคไอโอที 

                         

6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณข้ันสูงสําหรับการเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing for Data Storage) 
12017621พื้นฐานเทคโนโลยี
ฮารดดิสกไดรฟ 

                         

 ผลการเรียนรู 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



50 มคอ.2 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
12017622  การประมวลผล
สัญญาณ  

                         

12017623การประมวลสัญญาณ
ในระบบบันทึกขอมูล 

                         

12017624ทฤษฎีการเขารหัส                          
12017625ทฤษฎีการเขารหัสขั้น
สูงและการประยุกตใชงาน 

                         

7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 
12017721การควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิติ 

                         

12017722การออกแบบและการ
วิเคราะหการทดลอง 

                         

12017723เหมืองขอมูลและ
เครื่องมือวิเคราะห 

                         

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



51 มคอ.2 
 

หมวดที่ 5หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
(1) กําหนดระบบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษาดําเนินการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธ์ิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต และนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดัง
ตัวอยางตอไปน้ี  
(1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการ

หางานทํา ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ  
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ

พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 
1 ปที่ 5 เปนตน  

(3) การประเมินตําแหนง และ หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต  
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง

สาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนดวย 

(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรู
ของนักศึกษา  

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง 
เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

มีกระบวนการในการปฐมนิเทศ แนะนําอาจารยใหม และอาจารยพิเศษใหมีความรูความเขาใจถึงหลักสูตร
และบทบาทของรายวิชาตางๆ และแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทางสอนแบบตางๆ 
รวมทั้งแนะนําสถานที่ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ แนะนําอาจารยใหมตอนักศึกษา ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่
รับผิดชอบสอน รวมทั้งนโยบายของสาขาวิชา คณะ/สถาบันที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
(1) สงเสริมใหคณาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเน่ือง และสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ  

(2) สงเสริมการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล และความคิดเห็นของนักศึกษาและอุตสาหกรรมเพื่อ
ใชเปนเครือ่งมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของ
คณาจารย 

(3) สงเสริมใหมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการประเมินการ
สอนทั้งภายในองคกร และจัดรวมกับองคการภายนอก 

  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
(1) สงเสริมใหคณาจารยนํานักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน 
(2) สงเสริมการทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม หรือแกไขปญหาตางๆ ในอุตสาหกรรม 
(3) สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร  

ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยประธานสาขาวิชา และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา 
ตลอดจนการเขารวมกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันและอาจารยผูสอนทําการ
ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของรอบดาน โดยมี
การดําเนินการในทุกๆ ปอยางตอเน่ือง 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย

อาจารยและนักศึกษาสามารถ
กาวทันหรือเปนผูนําในการสราง
องคความรูใหมๆ ทางดาน
นวัตกรรมและระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตและดาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู 
ใฝเรียน มีแนวทางในการจัดการ
วางแผนการเรียน การแสวงหา
ความรูและประสบการทาง
วิชาการที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
วิชาชีพที่ทันสมัย ทันตอ
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กําหนด  

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจําวิชาใหนักศึกษาได
ศึกษาหาความรูที่ทันสมัย
ดวยตนเอง  

4. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวาผูชวย
ศาสตราจารย 

5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน
เปนผูนําในทางวิชาการและ
หรือเปนผูเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพดานระบบการผลิต
และสาขาที่เกี่ยวของ 
 

- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนด มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ  

- วิชาเรียนมีการจัดทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถ
จัดการและมีแนวทางใน
การศึกษาคนควาความรู
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหมๆ ไดดวยตนเอง 

- จํานวนและคุณสมบัติของ
คณาจารยประจําเปนไปตาม
ขอกําหนดและมีขอมูลการ
พัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเน่ือง 

- ผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารย 
โดยนักศึกษา 

- ประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 5 
ป ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาและผูใช
บัณฑิตทุกๆ  2 ป 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



54 มคอ.2 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
 6. สงเสริมใหอาจารยผูสอนไดมี

โอกาสไปศึกษาดูงานใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของเปน
ประจําและตอเน่ือง 

7. มีการประเมินหลักสูตรอยาง
นอยทุก 5 ป 

8. จัดทําฐานขอมูลการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย 
และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินผลหลักสูตรของ
คณะกรรมการ 

9. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการจัดการ
เรียน การสอน โดยบัณฑิต 
และการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 

 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
2.1 การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณหลักสูตร เปนไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษและระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของของสถาบันฯ 
 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  
วิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มี

หนังสือดานที่เกี่ยวของ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน นอกจากน้ันทางโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ) 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารและอุปกรณการ

เรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อบริการใหคณาจารยและนักศึกษาได ศึกษาค 
นควารวมทั้งใชประกอบการเรียนการสอน คณาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษของแตละรายวิชาจะมีส วนร วม
ในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนวัตกรรมการ
ผลิตข้ันสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง จะเปนผูจัดหาสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ และใหขอมูล
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แนะนําในการยืมหนังสือหองสมุดอื่นๆ เชน หองสมุดกรมวิทยาศาสตรบริการหองสมุดสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองสมุดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และหองสมุด
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย เปนตน 
 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

- จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติ 
การ ทรัพยากร สื่อโสตทัศน
อุปกรณตางๆทางการเรียนรู ที่
สงเสริมการเรียนรูทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน 
เพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยาง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการสรางเครือขายที่จะ
สนับสนุนการศึกษาคนควา
และเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา 

- ประเมินความเพียงพอของ
หนังสือ ตํารา และวารสาร และ
ทรัพยากรสื่อโสตทัศนอุปกรณ 
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ประเมินการใหบริการจัดใหมีที่
เกี่ยวของกับการจัดกาเรียนการ
สอน  

- แสวงหาทรพัยากรเพิ่มเติม
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
การสรางเครือขายการเรียนรูเพิ่ม
มากย่ิงข้ึน 

- สถิติจํานวนหนังสือ ตํารา และ
วารสารสถิติจํานวนสื่อโสตทัศน
อุปกรณที่มีใหบริการ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการใชทรัยากรทาง
การศึกษาและพื้นที่สําหรับ
การศึกษาคนควาและเรียนรูดวย
ตนเอง 

- ผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
เครือขายการเรียนรูและการศึกษา
ดวยตนเอง 

 
 

3.  การบริหารคณาจารย  
 3.1 การรับอาจารยใหม  

การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ   

  

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผู สอนจะต องประชุมร วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค 

 

3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ  
อาจารย พิเศษจะต องมีวุฒิการศึกษาอย างตํ่าปริญญาโทและดํารงตําแหนงวิชาการในระดับรอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชาสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีประสบการณหรือ
ทักษะการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  
สงเสริมใหบคุลากรเรียนรูจากการปฏิบัติงานเพื่อใหเขาใจในโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตรและ

จะตองสามารถบริการคณาจารยและนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  

การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา จะกระทําโดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให
คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนระบบ โดยการใหคําปรึกษาอาจเปนการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท อีเมล หรือ
การเขาพบเพื่อหารือก็ได 

 

 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา  
กรณีที่นักศึกษากระทําผิดระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  เจา

คุณทหารลาดกระบัง สามารถติดตอประสานงานกับเจาหนาที่สายสนับสนุนวิชาการ และอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
หาแนวทางการแกไขปญหาและการอุทธรณซึ่งใหเปนไปตามระเบียบดังที่กลาวขางตน และกรณีที่นักศึกษามี
ความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนคําร องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ
ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได  

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
ความตองการของตลาดแรงงานและสังคมที่มีตอนักการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงใน

ระดับปริญญาปริญญาโท สามารถสรุปไดดังน้ี   จากผลจากการทําการประเมินแบบสอบถามและการสอบถาม
ตออุตสาหกรรมโดยตรงทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  พบวาอุตสาหกรรมมีความตองการวิศวกรที่มี
ความเช่ียวชาญในระบบอุตสาหกรรมการผลิต  โดยเฉพาะอยางย่ิง อุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติและ
อุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูงอีกเปนจํานวนมากเน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตในปจจุบันไดมีความกาวหนาเปน
อยางมาก   ทั้งน้ีหลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงจะมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  เพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผนการรับนักศึกษาตอไป 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  X X   X  X  X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  X  X  X X  X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา X  X  X X  X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใครทุกรายวิชา  X  X  X X  X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน60 
วัน หลังสิ้นปการศึกษา  X  X  X X  X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา  X  X  X X  X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว    X  X X  X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน  X  X  X X  X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  X  X  X X  X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  X  X  X X  X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0    X X  X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา  
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    X X  X 

รวมตัวบงช้ีบังคับที่ตองมีผลดําเนินการ ลําดับที่ 1-5 (ตัว) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ี (ตัว) ในแตละป 9 10 12 12 12 
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เกณฑประเมิน 
หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ(ตัวบงช้ี 1-5) มี

ผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัว
บงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 

 

ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2559 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที ่1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 8-10 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม9ตัว 
2560 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที ่1-10 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 10 ตัว 
2561 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที ่1-12 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 12 ตัว 
2562 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที ่1-12 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 12 ตัว 
2563 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที ่1-12 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
(1) การประเมินกลยุทธการสอน 
(2) การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธสถาบัน  

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
(1) การประเมินความตองการ/ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
(2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
(3) การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
(4) การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยใชตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 

7 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานโดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการประเมินอยางนอย 3 ทาน โดย
ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 ทาน 

 

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง  
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะผูบริหารทาํการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการวิเคราะหหา

จุดแข็ง  จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) เพื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดมาทําการปรับปรุง
และวางแผนเชิงกลยุทธสําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอไป 

 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



60 มคอ.2 
 

เอกสารแนบ (ภาคผนวก) 
 

(ก) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2557และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2553 และ ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2553) 

(ค) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีแบบกาวหนาพ.ศ.2553 

(ง) คําอธิบายรายวิชา 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสตูร (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร    
(ซ) ผลงานวิชาการ (เปนรูปแบบบรรณานุกรม) 

 

 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

 



61 มคอ.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกก 
 

ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2557, 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



62 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



63 มคอ.2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



65 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



66 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



67 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



68 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



69 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



70 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



71 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



72 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



73 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



74 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



75 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



76 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



77 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



78 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



79 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



80 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



81 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



82 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



83 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



84 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



85 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



86 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



87 มคอ.2 
 

 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



88 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



89 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



90 มคอ.2 
 

 

 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



91 มคอ.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกข 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เร่ือง  เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



92 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



93 มคอ.2 
 

 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



94 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



95 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



96 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



97 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



98 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



99 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



100 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  



101 มคอ.2 
 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวกค 

 
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



102 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



103 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



104 มคอ.2 
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



105 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



106 มคอ.2 
 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



107 มคอ .2  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวกง 
คําอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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คําอธิบายรายวิชา 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท 
 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ        48 (0-12-6) 

THESIS  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

เปนการสืบคนหาขอมูลเพื่อติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
ระบบการผลิตข้ันสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทําวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปดโอกาสให
นักศึกษาทําการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาโดยเนนในการวิจัยที่ใหไดผลงานใหมๆ 

This course provides searching information technology to track and prepare 
initiative research and development on information and system engineering.  Opportunities for a 
student to do research under the supervision of his/her advisor. The research should emphasize 
the originality and aim toward new and useful results in engineering sciences. 

 

ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต * เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

วิชาน้ีเปนวิชาที่จะตองปฏิบัติสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงคของวิชาน้ีก็เพื่อ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานและเขาใจบทความทางเทคนิคพรอมทั้งการวิจัย และอธิบายผลแกผู
เขารับฟงการสัมมนานักศึกษาตองเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาแก
ผูรับฟงการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  

This is the required courses which must be taken consecutively by master and 
doctoral students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, 
understanding and presenting the technical papers, the student must be assigned to have a 
presentation of research papers or his/her research under the supervision of advisor to an 
audience and committee in a seminar. 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



110 มคอ .2  
 
 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สําหรับกระบวนการผลิตมเีน้ือหาประกอบดวยการหาแหลงที่มาของ
ปญหา การสํารวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห และ ประเมินประเด็นสําคัญ การเตรียมขอเสนอการวิจัย เทคนิค
การเขียน และการนําเสนองานวิจัย 

  Principle of research methodology for manufacturing process including problem 
source literature survey, critical thinking, analysis and evaluation, preparation of research 
proposal, Research writing and presentation techniques. 

 
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท 
 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018501 วิทยานิพนธ        36 (0-18-9) 

THESIS  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

เปนการสืบคนหาขอมูลเพื่อติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
ระบบการผลิตข้ันสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทําวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปดโอกาสให
นักศึกษาทําการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาโดยเนนในการวิจัยที่ใหไดผลงานใหมๆ 

This course provides searching information technology to track and prepare 
initiative research and development on information and system engineering.  Opportunities for a 
student to do research under the supervision of his/her advisor. The research should emphasize 
the originality and aim toward new and useful results in engineering sciences. 
 

ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต * เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

วิชาน้ีเปนวิชาที่จะตองปฏิบัติสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงคของวิชาน้ีก็เพื่อ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานและเขาใจบทความทางเทคนิคพรอมทั้งการวิจัย และอธิบายผลแกผู
เขารับฟงการสัมมนานักศึกษาตองเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาแก
ผูรับฟงการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  

This is the required courses which must be taken consecutively by master and 
doctoral students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, 
understanding and presenting the technical papers, the student must be assigned to have a 
presentation of research papers or his/her research under the supervision of advisor to an 
audience and committee in a seminar. 

 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต * เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สําหรับกระบวนการผลิตมเีน้ือหาประกอบดวยการหาแหลงที่มาของ
ปญหา การสํารวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห และ ประเมินประเด็นสําคัญ การเตรียมขอเสนอการวิจัย เทคนิค
การเขียน และการนําเสนองานวิจัย 

  Principle of research methodology for manufacturing process including problem 
source literature survey, critical thinking, analysis and evaluation, preparation of research 
proposal, Research writing and presentation techniques. 
 

ง. วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 6 หนวยกิต   

เลือกเรียนตามรายวิชาดังน้ี 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018811 แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรดานวิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELING OF PRODUCTION SYSTEMS ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วิชาน้ีศึกษาถึง ภาพรวมของหัวขอที่เกี่ยวของกับทฤษฎีความนาจะเปนของประเภทของระบบ
การผลิตอันไดแก ระบบการผลิตแบบอนุกรม และระบบประกอบการผลิตแบบอนุกรมเขาดวยกัน ไลนการผลิต
แบบรีเวิรค ไลนการผลิตแบบรีเอนทรานท รวมทั้งแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเครื่องจักรในระบบการผลิตและ 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณการจัดการวัสดุ อีกวัตถุประสงคหน่ึงของหลักสูตรน้ี ก็คือ เพื่ออภิปราย
เกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานเหลาน้ี และช้ีใหเห็นวาระบบการผลิตที่ไดรับจะลดรูปเปนหน่ึงในรูปแบบมาตรฐานได
อยางไร ประเด็นเรื่องการบงช้ีพารามิเตอรจะนํามาศึกษาเชนกัน การวัดประสิทธิภาพในแงของปริมาณงานที่ได 

การทํางานในกระบวนการผลิต และสินคาสาํเร็จรูปคงเหลือ , ปญหาเครื่องจักรถูกปดกั้น และ
ขาดแคลน, คุณภาพของผลิตภัณฑ, ความพึงพอใจของลูกคา และ คุณลักษณะช่ัวคราว  
วิศวกรรมระบบการผลิต กลองเครื่องมือและกรณีศึกษาของการสรางแบบจําลอง 

The course include overview of relevant topics of Probability Theory Serial lines, 
assembly systems, lines with re-work, re-entrant lines including mathematical models of 
machines, and mathematical models of material handling devices. Another purpose of this 
course is to discuss these standard models and indicate how a given production system can be 
reduced to one of them. The issue of parameter identification is also addressed. Performance 
measures in terms of throughput, work-in-process and finished goods inventory, blockages, 
starvations, product quality, customer demands satisfaction, and transient characteristics. 
Production Systems Engineering Toolbox and case studies of modeling 
 

12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 
 COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชาน้ีมุงเนนไปที่การใชงานจริงของซอฟตแวรคอมพิวเตอรซึ่งนํามาใชในการแกปญหาที่
เกิดข้ึนจริงในกระบวนการผลิตเชนปญหาเกี่ยวกับการสั่น โครงสรางของแข็ง การไหลของของเหลว , มัลติฟสิกส ,
การเพิ่มประสิทธิภาพ, อุณหภูมิ ฯลฯประสบการณในรายวิชาสามารถนํามาใชวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน ,ออกแบบ
ผลิตภัณฑ,ลดคาใชจายและปรับปรุงกระบวนการผลิต 

This course focuses on the practical applications of computer software applied 
for solving actual problems in manufacturing processes such as the problems related 
tovibration, solid structure, fluidflow, multiphysics, optimization, thermal etc. The experience in 
the course can be applied to analyze the problem, design product, reduce cost and improve 
manufacturing process.  

 
 

12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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PREREQUISITE : NONE 

การประยุกตใชระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ประกอบดวยการระบุสิ่งที่จําเปนของระบบ การ
อินทริเกตอุปกรณตาง ๆ มอเตอร อุปกรณควบคุม และเซนเซอร ครอบคลุมถึงการวางระบบ การบํารุงรักษา และ
วิธีการทดสอบทางระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 และมาตรวิทยาวิศวกรรม 

Applications of industrial automation systems, including identification of system 
requirements, equipment integration, motors, controllers, and sensors, Coverage of set-up, 
maintenance, and testing of the automated system.Industry 4.0 and engineering metrology. 

 

12018814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชาน้ีประกอบดวยโครงสรางอะตอม, พันธะระหวางอะตอม, โครงสรางผลึก, ความบกพรอง, 
และการแพรภายในวัสดุ เน้ือหาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนเฟสและสมดุลของเฟสของวัสดุ สมบัติตาง ๆ ของวัสดุ 
ไดแก สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางความรอน และสมบัติเชิงกล เทคโนโลยีการ
กระบวนการผลิตสมัยใหมเชน อุปกรณสารกึ่งตัวนําและฮารดดิสกไดรฟ การประยุกตใชวัสดุโลหะ เซรามิกส สาร
กึ่งตัวนํา และโพลิเมอร 

The course consists of atomic structure, atomic bonding, crystal structures, 
defects, and diffusion in materials. It also will cover phase transformations and phase 
equilibrium. The electrical, magnetic, optical, thermal, and mechanical properties of materials 
will also be reviewed. The course is also modern fabrication technologies i.e. semiconductor 
devices and hard disk drive. Applications of metals, ceramics, semiconductors, and polymers are 
provided. 
 

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการขนสงและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชาน้ีกลาวถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการผลิตและการ
ขนสง ตัวอยางระบบสมองกลฝงตัวที่ใชงานไดจริงในการผลิต ระบบตรวจจับตําแหนงในการขนสง การประมวลผล
ขอมูลเพื่อสรางบริการใหมๆ และระบบสมองกลฝงตัวแบบทันเวลาสําหรับงานอุตสาหกรรม 

This subject describes embedded system development process for 
manufacturing and logistics with example systems. Position tracking system for logistics.Big data 
analytics for new services and industrial real-time embedded systems. 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆที่เปน
สัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้งการประมวลขอดีและขอเสียและขอจํากัดของการประมวลสัญญาณเชิง
ตัวเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณเชิงอุปมาน คณิตศาสตรที่ใชในการนําเสนอและประมวลผลสัญญาณ
อันดับ  (sequence) และรูปแบบตางๆของอันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการสุมสัญญาณ การ
วิเคราะหในเชิงความถ่ี การเกิดสภาพความซ้ําซอน (aliasing effect) การสรางสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผานการ
สุมมาแลว การแปลงแบบ  Z ของสัญญาณอันดับพื้นฐานตางๆ ฟงกช่ันของระบบ  H(z) การประวิงของหนวย
สัญญาณโพลและซีโร เสถียรภาพของระบบ ความสัมพันธของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอื่นๆ การแปลง
ฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภทตางๆ การลดภาระการคํานวณการแปลงฟูริเยรเมื่อจํานวนขอมูลมีคาตางๆ เชน
เปนจํานวนปฐม จํานวนขอมูลเปนสองยกกําลัง การแยกยอยเชิงเวลาและการแยกยอยเชิงความถ่ี การคูณประสาน
แบบเร็วเทคนิคการคํานวณการแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติตางๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขแบบอิม
พัลสจํากัด (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไมจํากัด (IIR Filter) ที่สามารถประยุกตในงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขโดยใชคุณสมบัติของสัญญาณตอเน่ืองโดยการแปลงทางความถ่ี การ
พิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย  (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ีดวยตัว
ประมวลสัญญาณเชิงตัวเลข 

This course includes the following topics: fundamental of signal and systems, 
signal & signal processing, structure of digital signal processors, hardware realizations, digital 
filters, FFT processors, advantages & disadvantages of digital signal processing, the continuous-
time signals and systems with their impulse responses, frequency responses and zero, sampling 
theory and signal reconstruction considered before the discrete-time signals and systems and 
their transformation techniques, DFT and FFT, IIR and FIR digital filters designs for industrial 
applications and their hardware point of views. 
 

12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

หลักการพื้นฐานของทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติสําหรับการศึกษาข้ันสูงตอไป ในดานการ
ออกแบบการทดลอง ระบบไมแนนอน และการจําลอง 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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A basic course in probability and statistics designed to give the student a 
foundation for future study in area such as design of experiment, stochastic systems, and 
simulation. 
 

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑขึ้นรูป  3 (3-0-6)  

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  ประเภทและคุณสมบัติของโลหะและพลาสติกที่ใชเปนช้ินงาน ประเภทของวัสดุที่ใชทําเครื่องมือ
ปมข้ึนรูป กระบวนการข้ึนรูปแบบตาง ๆ การออกแบบและกระบวนการผลิตแมพิมพและเครื่องจักรกลสําหรับการ
ปมข้ึนรูป การหลอข้ึนรูป การฉีดข้ึนรูป การทดสอบแมพิมพและช้ินงานหลังกระบวนการผลิต 

Types and properties of metal and plastic manufactured by forming processes, 
types of forming processes, design and manufacturing of stamping dies, casting dies, injection 
mold, testing of tooling and manufactured products. 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6)  

  INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชาน้ีครอบคลุมถึงหลักการในการบริหารจัดการพลังงานในมุมมองของอุตสาหกรรม เชน
ระบบกรอบอาคาร ระบบแสงสวาง และระบบปรับอากาศ การใชพลังงานทางเลือกในอุตสาหรรม การนําความ
รอนเหลือทิ้งกลับมาใช การใชระบบพลังงานจากภายนอก รวมถึงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและคารบอน
ฟุตพริ้นท และความย่ังยืนในการผลิต 

 This course covers the overview of principles of energy management from the 
industrial perspectives such as building envelope, lighting and HVAC systems, the use of 
alternative energy in industry, waste heat recovery, energy system outsourcing as well as carbon 
emission and carbon footprint, and sustainability in manufacturing.  
 

12018820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6)  

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟาและความเขา
กันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอระบบ  สัญญาณ การสงสัญญาณผานสายสง 
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ความเที่ยงของสัญญาณ  ความไมเปนเชิงเสนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  การคายประจุไฟฟาสถิต และ การระ
กวนทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา  การปองกันการระกวน 

Broad knowledge in electromagnetic compatibility (EMC).Basic idea of electronic 
equipment and their compliance with EMC.Study of electromagnetic effects on system 
performance.  Signal spectra, transmission lines and signal integrity, nonlinear behavior of 
electronic components.  Study of electrostatic discharge, radiated emission.Shielding. 
 

12017821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 
รายวิชาจะครอบคลุมเน้ือหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตข้ันสูง 
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 

advanced manufacturing system. 
 

12017822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเน้ือหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตข้ันสูงและมี

เน้ือหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสงู 1 
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 

advanced manufacturing systemand related with the selected topics in advanced manufacturing 
system 1. 
 

12017823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
รายวิชาจะครอบคลุมเน้ือหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตข้ันสูงและมี

เน้ือหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง2 
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 

advanced manufacturing systemand related with the selected topics in advanced manufacturing 
system 2. 
 

ฉ. หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชาท่ีสนใจดังตอไปน้ี (สามารถเลือกขามกลุมกันได) 
 

1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (Computer Simulation for Engineering) 
2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมข้ันสูง (Advanced Engineering Materials) 
3. กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (Optics and Laser Engineering) 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



117 มคอ .2  
 

5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) 
6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณข้ันสูงสําหรับการเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing for Data 
Storage) 
7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 
 

1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (COMPUTER SIMULATION FOR 
ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

สําหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา    3 (3-0-6) 

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICSIN ESD/EMI   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน ความรูพื้นฐานของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา สมการพื้นฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี การแบง
รูปทรง พื้นฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี  การประยุกตในปญหา
การคายประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา 
   Introduction to numerical electromagnetics.Fundamentals of electromagnetics 
theory.Fundamental equations.Numerical electromagnetics in frequency domain.Geometrical 
discretization.Numerical electromagnetics in time domain.Application in ESD/EMI. 
 

12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง     3 (3-0-6) 

HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื่องตน  ทฤษฎีของสายนําสัญญาณ  การวิเคราะหโดยใชเครือขาย
ไมโครเวฟ  วงจรแมทช่ิงและการใชแผนภาพสัญญาณ การออกแบบวงจรขยายโดยใชไมโครเวฟทรานซิสเตอร 
วงจรขยายกําลังสูง วงจรกําเนิดสัญญาณไมโครเวฟ 

 Introduction to electromagnetic theory.Transmission line theory.Microwave 
network analysis. Matching network and signal flow graphs. Microwave transistor amplifier 
design.Microwave power amplifiers. Microwave Oscillators.  
 

12018123 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
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PREREQUISITE : NONE 

การใชงานในวงกวางของซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการวิเคราะหงานวิศวกรรม ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะหทางไฟไนทเอลิเมนต พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ มัลติฟสิกส การเพิ่มประสิทธิภาพ และอื่นๆ 

The broad usage of computer software to aid in engineering analysis tasks. It 
includes Finite Element Analysis (FEA), Computational Fluid Dynamics (CFD), multiphysics, 
optimization, etc.  
 

12018124 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต คือเทคนิคการคํานวณเชิงตัวเลขโดยการหาคําตอบโดยประมาณจาก
เงื่อนไขคาขอบสําหรับสมการอนุพันธยอย ระเบียบวิธีการน้ีจะใชการแบงโดเมนปญหาทั้งหมดเปนสวนงาย เรียกวา 
องคประกอบยอย และวิธีการแปรผันจากแคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลงในการแกปญหาโดยลดความผิดพลาดของ
ฟงกชันที่เกี่ยวของ ในบทเรียนน้ี นักศึกษาจะไดรูจักการประยุกตใชระเบียบวิธีทางไฟไนทเอลิเมนตสําหรับ
แกปญหาตัวอยางทางวิศวกรรมเชน การสั่นสะเทือน การนําความรอน มิลติฟสิกส และอื่นๆ 

A numerical technique for finding approximate solutions to boundary value 
problems for partial differential equations. It uses subdivision of a whole problem domain into 
simpler parts, called finite elements, and variational methods from the calculus of variations to 
solve the problem by minimizing an associated error function. In this course, students will apply 
the FEM to solve several problems in engineering such as vibration, heat transfer, multiphysics, 
etc.  
 

12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ     3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

เปนสาขาของกลศาสตรของไหลที่ใชวิธีการเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมในการแก และวิเคราะห
ปญหาที่เกี่ยวของกับการไหลของของเหลว เชน การไหลของของไหลแบบอัดได อัดไมได แบบสภาวะคงที่ ไมคงที่ 
แบบราบเรียบ และแบบปนปวน เปนตน 

a branch of fluid mechanics that uses numerical methods and algorithms to solve 
and analyze fluid flow problems, for example, compressible, incompressible flow, steady, 
unsteady, laminar and turbulent flows, etc.  
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2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมขั้นสูง (ADVANCED ENGINEERING MATERIALS) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-6) 

ELECTRONIC MATERIALS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาถึงสมบัติ และหลักการพื้นฐาน ในการเลือกวัสดุและ กระบวนการประดิษฐวัสดุสําหรับงาน
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง วัสดุตัวนํา วัสดุไดอิเล็กทริก และฉนวน ศึกษาวัสดุที่มีสมบัติเปน วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก วัสดุ
ไพโรอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรออฟติก วัสดุแมเหล็ก  

Study on the fundamental principle of materials: fabrication, materials: properties 
and application of electronic materials: conductors, dielectrics and insulators. Study on the 
material properties: piezoelectric materials, pyroelectric materials, electro-optics, magnetic 
materials. 
 

12018222 วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกและการประยุกต     3 (3-0-6) 

FERROELECTRIC MATERIALS AND APPLICATION 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

การศึกษาถึงลักษณะของวัสดุที่มีสมบัติเฟรโรอิเล็กทริก วิธีการวัดสมบัติทางกายภาพของวัสดุเฟร
โรอิเล็กทริก โครงสรางของวัสดุที่มีสมบัติเฟรโรอิเล็กทริก การนําวัสดุไปประยุกตใชงาน 

Study on the characteristics of the ferroelectric materials with dielectric 
properties. Techniques to measure the physical properties of the ferroelectric materials. 
Structure of ferroelectric materials and applications of ferroelectric materials 

 

12018223 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง    3 (3-0-6) 

THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

หัวขอของรายวิชาน้ีประกอบไปดวย หลักการทํางานของเครื่องเคลือบชนิดตาง ๆ และ
ความหมาะสม , ประสิทธิภาพ การควบคุม ความสามารถ และขอจํากัดสําหรับประยุกตใชในการผลิต พื้นฐาน
ความเขาใจของระบบเคลือบแบบตาง ๆ เชน เทคนิคการเคลือบโดยไอเชิงฟสิกส เทคนิคการเคลือบโดยไอเชิงเคมี 

The course includes the following topics: the principles of operation of 
deposition equipment and its suitability, performance, control, capabilities, and limitations for 
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production applications, the basic understanding of these systems such as physical vapor 
deposition and chemical vapor deposition techniques. 

 

12018224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ    3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชาน้ีใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการวิเคราะหสําหรับการวัดสมบัติของวัสดุและอุปกรณของ
สารกึ่งตัวนํา เน้ือหาครอบคลุมวิธีการวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะหทางแสง รวมถึงการวิเคราะหสมบัติทางเคมี
และสมบัติทางกายภาพ 

This course provides the characterization techniques for measuring 
semiconductor materials and devices. Coverage includes the full range of electrical and optical 
characterization methods, including the more specialized chemical and physical techniques. 

 

3. กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018302 การเรียนรูของเคร่ืองจักร       3 (3-0-6) 
   MACHINE LEARNING    
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาถึงการเรียนรูของอัลกอริทึ่มโดยเน้ือหารายวิชาประกอบดวย การประมาณการคาสูงสุด 
แบบจําลองฮิทเดนมาคอฟ อัลกอริทึ่มแบบวิเตอรบิ อัลกอริทึมแบบประมาณคาสูงสุด โครงขายประสาทเทียมแบบ
ไมเชิงเสน แบ็คพล็อพ รีออเคอรเรน ไดแก BPTT/RTRL/LSTM การแยกคาขอบเขตสูงสุด ซัพพอรตเวคเตอรแม
ทชีน การเรียนรูแบบคิว การเรียนรูแบบทีดี ฮิวคลามบิ้ง และจีเนทิคอัลกอริทึ่มพื้นฐานทฤษฏีขอมูล และการหา
แบบยูนิเวอรแซล 
   Students understand basic knowledge of essential learning algorithms. Thecourse 
will cover topics of maximum likelihood and maximum a posteriori estimator, HiddenMarkov 
Models, Viterbi algorithm, Expectation Maximization algorithm, nonlinear neuralnetworks and 
backprop, recurrence: BPTT/RTRL/LSTM, Maximal Margin Classifier, SupportVector Machines, Q-
learning, TD-learning, Hill-climbing and genetic algorithms, informationtheory basics and 
universal search 
 

12018304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ      3 (3-0-6) 
   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE    
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
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   PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาถึงการประยุกตใชงานและเทคนิคในปญญาประดิษฐ รายวิชาประกอบดวย พื้นฐานการ
ออกแบบและรายละเอียดสําหรับเรช่ันเนลเอเจน การแกปญหาโดยใชเทคนิคการคนหาเฮริสติก การคนหาที่
เหมาะสม การแกปญหาโดยการใชเทคนิคตางๆ เชน โลจิกและอินเตอรเฟเรนเทคนิค หลักการความไมแนนอนของ
ขอมูล ไดแก พื้นฐานของหลักการความไมแนนอนและทฤษฏีการตัดสินใจ โครงขายเบเยเซียน การวางแผนการ
ตัดสินใจแบบมารคอฟ การวางแผนการดําเนินการ การวางแผนและการดําเนินงานของการเรียนรูของเครื่องจักร 
แผนผังตนไมของการตัดสินใจการเรียนรู การเรียนรูแบบอินดักทีฟการประมาณการเรียนรูที่ถูกตอง 
   The course gives an overview of application areas and techniques in 
ArtificialIntelligence. The course covers the following topics: design principles and 
specificationmechanisms for rational agents, problem solving using heuristic search 
techniques,optimizing search; problem solving using knowledge-based techniques: logic and 
inferencetechniques, reasoning about space and time, representation of ontologies; 
representationand reasoning in the common sense world, problem solving using uncertain 
knowledge andinformation: basic concepts of probability and decision theory; Bayesian 
Networks; planningwith Markov decision problems, action planning: automatic generation of 
partially orderedaction plans; planning and execution machine learning: learning decision trees; 
inductivelearning; probably approximately correct learning. 
 

12018321 การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6) 
   IMAGE PROCESSING 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   เปนรายวิชารวมระบบคอมพิวเตอรและเครื่องจักรวิทัศน ในรายวิชาน้ีจะประกอบไปดวยการรับ
สัญญาณภาพและการประมวลผลภาพ อาทิ การแปลงโหมดสี การหาขอบของวัตถุ การวิเคราะหรูปทรง การ
ตรวจหารูปทรง การคนหาวัถตุจากความเหมือน การทํา STEREO VISION การสรางรูปทรง 3D จากรูปภาพ ระบบ
ประมวลผลแบบตามเวลาจริง การจดจําเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมสําหรับตรวจสอบคุณภาพ 
   An introductory course on computer vision and machine vision. Topics covered 
include difference between computer and machine vision, image capture and processing, 
filtering, thresholds, edge detection, shape analysis, shape detection, pattern matching, stereo 
ranging, 3D models from images, real-time vision systems, recognition of targets, and 
applications including inspection 
 

12018322 จักรกลวิทัศน       3 (3-0-6) 
   MACHINE VISION 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
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   รายวิชาจักรกลวิทัศนเปนการแนะนําการสรางคําอธิบายสัญลักษณของสภาพแวดลอมจากภาพ 
ผูสอนอธิบายลักษณะกายภาพพื้นฐานของรูปภาพ อาทิ ลักษณะการเคลื่อนไหวของภาพ การกูคืนรูปรางจากการ
บิดงอ การประมวลผลภาพไบนารีและการกรองขอมูล โดยจะแสดงข้ันตอนการประมวลผลเบื้องตน หัวขอเพิ่มเติม
รวมถึงการหาตําแหนงของวัตถุ และวิสัยทัศนเชิงคํานวณซึ่งจะการกลาวถึงการประยุกตใชจักรกลวิทัศกับหุนยนต
และการตอบสนองรวมกับเครื่อง 
   Machine Vision provides an intensive introduction to the process of generating a 
symbolic description of an environment from an image. Lectures describe the physics of image 
formation, motion vision, and recovering shapes from shading. Binary image processing and 
filtering are presented as preprocessing steps. Further topics include photogrammetry, object 
representation alignment, and computational vision. Applications to robotics and intelligent 
machine interaction are discussed. 
 

12018323 การเรียนรูจดจําสําหรับจักรกลวิทัศน     3 (3-0-6) 
   PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE VISION 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   สําหรับหลักรายวิชาน้ีโฟกัสหลักจะอธิบายการใชเทคนิคการรูจํารูปแบบเพื่อแกปญหาของจักรกล
วิทัศน หัวขอทั้งหมดประกอบไปดวย ภาพรวมของปญหาของเครื่องจักรวิสัยทัศนและการจัดประเภทรูปแบบ 
ขอมูลจากภาพและการประมวลผล การแยกคุณลักษณะจากภาพ การรูจําวัตถุลักษณะทางกายภาพ ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ และทฤษฎีการจัดกลุมหรือคลัสเตอร 
   The applications of pattern recognition techniques to problems of machine 
vision is the main focus for this course. Topics covered include, an overview of problems of 
machine vision and pattern classification, image formation and processing, feature extraction 
from images, biological object recognition, bayesian decision theory, and clustering. 
 

12018324 พ้ืนฐานของโครงขายนิวรอน      3 (3-0-6) 
   INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   รายวิชาน้ีศึกษาระบบจัดการเช่ือมตอซินแนปซซึ่งพื้นฐานของการคํานวณของระบบประสาทและ
เรียนรูจํา โดยเน้ือหาครอบคลุมโครงขายการเรียนซ้ําของเปอเซปตรอนและทฤษฎีไดนามิก รวมถึง การขยาย
สัญญาณ, จุดรวมสัญญาณและคํานวณแบบผสมผสาน หัวขอเพิ่มเติมรวมเรื่องการคํานวณแบบยอนกลับและการ
เรียนรูแบบเฮบเบียน(HEBBIAN) ตลอดจนรูปแบบการรับรูของเปเซปตรอน การควบคุมมอเตอร หนวยความจํา 
และการพัฒนาประสาท 
   This course explores the organization of synaptic connectivity as the basis of 
neural computation and learning. Perceptrons and dynamical theories of recurrent networks 
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including amplifiers, attractors, and hybrid computation are covered. Additional topics include 
backpropagation and Hebbian learning, as well as models of perception, motor control, 
memory, and neural development. 
 

12018325 ชีววิทยาทางพันธุกรรม       3 (3-0-6) 
   GENETIC NEUROBIOLOGY    
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   รายวิชาน้ีน้ีเกี่ยวของกับฟงกชันเฉพาะของนิวรอน การโตตอบของนิวรอนในการพัฒนา และการ
จัดการลักษณะการทํางานของตามพฤติกรรม หัวขอรวมถึงการวิเคราะหการกลายพันธุ และวิเคราะหระดับโมเลกุล
ของยีนที่ตองการสําหรับฟงกชันของระบบประสาท โดยเฉพาะ รายวิชาน้ีมุงเนนงานวิจัยที่ประยุกตใชกับการคนหา
คาเหมาะสม 
   This course deals with the specific functions of neurons, the interactions of 
neurons in development, and the organization of neuronal ensembles to produce behavior. 
Topics covered include the analysis of mutations, and molecular analysis of the genes required 
for nervous system function. In particular, this course focuses on research work done with 
applying to find the optimization value. 
 

4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (OPTICS AND LASER ENGINEERING) 

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018421 ฟสิกสของอุปกรณก่ึงตัวนํา     3 (3-0-6) 

  PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

โครงสรางอะตอมของวัสดุสถานะแข็ง ทฤษฏีระดับพลังงาน ; หัวตอเหมือนและหัวตอตางชนิด 
เชน หัวตอพีเอ็น ไดโอด ทรานซิสเตอร (ทรานซิสเตอรแบบหัวตอสองข้ัว และทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา) 
เทคโนโลยีฟลมบาง เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณPREREQUISITE: NONE 

Atomic structure of solid-state materials; Energy band theory; Energy band, 
charge carriers, and density of states in semiconductors; Homo- and hetero-junction devices: pn 
junction, Diode; Transistors (Bipolar junction transistors, Field-effect transistors); Electronic 
sensors; Thin-film technologies; MEMS; Device fabrication techniques.  
 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



124 มคอ .2  
 

12018422 เคร่ืองมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส   3 (3-0-6) 

  OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

ระดับพลังงานและตัวพาประจุในสารกึ่งตัวนํา; กลไกการกระตุนพลังงานของประจุ (การกระตุน
ดวยแสงและดวยไฟฟา) ; หลักการของเครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส ไดแก อุปกรณใหแสงและ
จอภาพ (เชน หลอด LED จอผลึกเหลว จอพลาสมา กระดาศอิเลก็ทรอนิกส และไมโครออปติกส) และอุปกรณรับ
แสง (เชน โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร และแผงพลังงานแสงอาทิตย) 

Energy band and charge carriers in semiconductors; Charge-excitation 
mechanisms (Photo- and electrical-excitation), Principles of optoelectronic components and 
devices: Light emitting devices and display technologies (e.g.  LEDs, liquid-crystal display, 
plasma displays, E-papers, micro-optics) and light sensing devices (photo-diode, photo-
transistors, solar cells) 
 

12018423 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได   3 (3-0-6) 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

วิชาบังคับกอน : เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

PREREQUISITE :OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

พฤติกรรมกึ่งตัวนําในสารอินทรีย; ระดับพลังงานในสารกึ่งตัวนําอินทรีย ; อุปกรณใหแสงอินทรีย 
(โอเลด); ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาอินทรีย (โอเฟต); อุปกรโฟโตโวลเทอิกอินทรีย (แผงพลังแสงอาทิตยอินทรีย) ; 
อุปกรณที่ทําจากวัสดุระดับนาโนสเกล (ทอคารบอนนาโนและลวดซิงคออกไซด) ; เทคโนโลยีการผลิต (แบบ
สุญญากาศและแบบสารละลาย); พลาสติกอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

Semiconducting behaviours in organic materials; Energy levels in organic 
semiconductors; organic light emitting devices (OLED, organic light-emitting transistors); organic 
field-effect transistors (OFET); organic photovoltaic devices (organic solar cells); nano-structured 
material devices (carbon nanotubes and zinc-oxide nanowires); Devices fabrication techniques 
(vacuum and solution-processed deposition methods); introduction to plastic electronics. 

 

12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง     3 (3-0-6) 

PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE :NONE 

พื้นฐานของสาขาทางดานแสงและการประยุกตใชงานดานเลเซอร , เสนใยแกวนําแสง และการ
ประมวลผลสัญญาณทางแสง เชน แสงถูกนํามาใช ในระบบที่ทันสมัยสําหรับการเขารหัส , การจัดการ , การสง ,  
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การจัดเก็บ และ การเรียกขอมูลไดอยางไร วิชาน้ีครอบคลุมเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงในตัวกลางไอโซทรอปก และ
ตัวกลางไบเรฟริงเจน (ตัวกลางที่มีคาดัชนีการหักเหของแสงที่ข้ึนอยูกับโพลาไรเซชันและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
แสง)  พฤติกรรมของแสงที่มีตอรอยตอไดอิเล็กทริก การแทรกสอด ชองขยายสัญญาณทางแสง และหลักการของ
เลเซอร พื้นฐานของทอนําคลื่นแสง (รวมถึง ใยแกวนําแสง) และ อิเล็คโทร และอะคูสโต-ออฟติกมอดูเลชัน เนน
การออกแบบและวิเคราะหอุปกรณทางแสง และการใชงานในการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ 

The course introduces the basics of optical fields and their applications to lasers, 
optical fibers, and photonic signal processing, i.e., how light is used in modern systems for 
encoding, manipulating, transmitting, storing, and retrieving information. It covers light 
propagation in isotropic and birefringent optical media, behavior at dielectric interfaces, 
interference, optical cavities and principles of laser action, the basics of optical waveguides 
(including optical fiber), and electro- and acousto-optic modulation. Emphasis is given to the 
design and analysis of optical devices, and their applications in communications and signal 
processing. 

 

12018425 เลเซอร        3 (3-0-6) 

LASERS 

วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE :PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

การเคลื่อนที่ของลําแสงและคลื่นแสง ลําแสงเลเซอรแบบเกาสเซียน ชองขยายสัญญาณทางแสง 
อนุภาคนาโนในชองขยายขนาดเล็ก ( microcavity)   ระบบอะตอม การปลอยแสงและการเพิ่มจํานวนโฟรตอน
แบบผกผัน , ตัวขยายสัญญาณเลเซอร , เลเซอรแบบตอเน่ืองและแบบพัลส , โหมดล็อคกิ้ง , คิวสวิทช่ิง และการ
ประยุกตใชงานของเลเซอร 

Propagation of optical rays and waves, Gaussian laser beams, laser resonators; 
active nanoparticle in a microcavity, atomic systems, lasing and population inversion, laser 
amplifiers, practical continuous-wave and pulsed lasers, mode locking, Q-switching, and 
applications of lasers. 

 

12018426 นาโนโฟโตนิคส       3 (3-0-6) 

NANOPHOTONICS  

วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE :PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

นาโนโฟโตนิคเบื้องตนเนนใหความสําคัญกับวัสดุพื้นฐาน (ควอนตัมดอท, อนุภาคนาโน และโฟโต
นิคคริสตัล) เพื่อการนําไปใช (เชน เลเซอร ตัวตรวจจับ เซ็นเซอร) และ ระบบอินทิเกรทเซอรกิต (โฟโตนิคอินทิเก
รทเซอรกิต และซิลิกอนโฟโตนิค)  
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Introduction of nanophotonics, with focus on the basic material systems 
(quantum dots, nanoparticles, and photonic crystals) to devices applications (lasers, detectors, 
sensors) and to system integration (photonic integrated circuits and silicon photonics). 
 

5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded Automation System) 
12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว     3 (3-0-6) 
   EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ภาพรวม นิยามความหมายและตัวอยางของระบบสมองกลฝงตัว องคประกอบของระบบสมอง
กลฝงตัว วิธีการในการออกแบบระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะหปญหา รูปแบบแนวทางการแกไขปญหา การ
ออกแบบหรือเลือกใชตัวควบคุม, เซ็นเซอรและแอ็คชูเอเตอร การออกแบบระบบและโปรแกรมโดยใชวิธีการการ
ไหลของขอมูลและวิธีการเชิงวัตุ ระดับในการประมวลผลบนระบบสมองกลฝงตัว การรวมระบบและพื้นฐานการ
ติดตอสื่อสารระหวางระบบรวมถึงการวางแผนขอบขายงานและการออกแบบแพลตฟอรมสําหรับพัฒนาตอยอด
การสรางระบบโดยมีหลักการและแนวคิดเชิงนวัตกรรมรองรับเชน การพัฒนาหุนยนต การสรางระบบอัตโนมัติ
ภายในยานยนต เปนตน 
   Overviews, meanings, descriptions and examples of embedded system, 
embedded system components, embedded system design methodology, problem analysis, 
design pattern, controller, sensor and actuator, data flow model, object oriented methodology, 
processing levels for embedded system, system integration and communication, framework and 
platform design, system design based on innovative thinking :robotics and automatic system for 
automotive. 
 

12018522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอใชงานสําหรับ  
   ระบบสมองกลฝงตัว       3 (3-0-6) 
   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   โครงสรางของระบบไมโครโพรเซสเซอร ระบบบัสตางๆ อินพุตพอรต เอาตพุตพอรต 
องคประกอบภายใน และการออกแบบวงจรเพื่อเช่ือมตอตัวควบคุมและประมวลผล การออกแบบพีซีบี การเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสงูเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเช่ือมตอเพื่อการการสื่อสาร
และควบคุมระบบภายนอกผานทางพอรตสื่อสาร รวมถึง การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และ เสถียรภาพ 
วิชาน้ี ครอบคลุมทั้งหลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใชออกแบบ และกรณีศึกษา ทั้งระดับ แพลตฟอรมสมอง
กลฝงตัว พีเอลซี และไมโครคอนโทรลเลอร 
Microprocessor architecture, various types of bus system, input ports, output ports andother 
components; schematic design for controller, printed circuit board (pcb) design,controller 
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program using assembly language and/or higher levellanguages; design of interfacing circuit for 
communication and controlling external circuits via serial port, usb, ethernet andother types of 
communication protocols. Communication among distributed systems; interfacing with external 
environments; energy conservation; safety and reliability; design principles; methodologies; 
design tools; case studiesincluding plc, microcontroller and embedded linux platform.  
 

12018523 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต  
   แบบโอเพนซอรส       3 (3-0-6) 
   OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE DEVELOPMENT 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบโอเพนซอรสมีความสําคัญเปนอยางมากทั้งในเชิงการ
วิจัยพัฒนา และการลดคาใชจาในเชิงอุตสาหกรรมเน่ืองจากซอรฟแวรโอเพนซอรสสวนใหญจะไมมีคาใชจายในดาน
ลิกขสิทธ ( FREEWARE) และถูกพัฒนามาอยางตอเน่ือง ซึ่งในวิชาน้ีจะนําเสนอความหมายและโครงสรางของ
ระบบปฏิบัติการการใชงานลินุกซ การปรับแตงและพัฒนาระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม C, C++, JAVA, 
PYTHON และการพัฒนาแอพพลิเคชันเช่ือมตอกับผูใชงานแบบกราฟฟค (GUI) 
   Open source operating system and application software are vital important in 
research and development and industrial cost reduction. Because, unix operating system: linux 
and embedded linux, framework, library and device driver programming, c, c++, java, python 
and graphic user interface (gui) programming. 
 

12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 
   บนระบบสมองกลฝงตัว       3 (3-0-6) 
   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   การประมวลผลขอมูลและสัญญาณตางๆ ภายในระบบสมองกลฝงตัว การประมวลผลสัญญาณ
แบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณแบบอนาลอก การประยุกตใชงานเซนเซอรเชน การตรวจจับความเรง
หรือความลาดเอียง เซ็นเซอรแบบแสง สี ความเร็วรอบ เซ็นเซอรวัดกระแสไฟฟา และอื่นๆ,การสรางสัญญาณเพื่อ
ควบคุมและสั่งการระบบและแอ็คชูเอเตอรการพัฒนาและการประยุกตใชระบบประมวลผลภาพบนระบบสมองกล
ฝงตัว การตรวจจับขอบ การตรวจมุม การตรวจจับพื้นผิวและการตรวจจับวัตถุในภาพ รวมทั้งการตรวจจับการ
เคลื่อนไหว  และการตรวจจับใบหนาบนระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละวิธีกา 
   Data and signal processing in embedded system, analog and digital signal 
processing, sensors applications, control signal for control system, image processing and 
development for embedded system : edge detection, corner detection, surface detection and 
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object detection, motion detection, face detection on embedded system; analysis of 
algorithm’sbenefits and disadvantages.  
 

12018525 ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสําหรับยุคไอโอที    3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
   FOR INTERNET OF THINGS (IOT)    
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   วิชาน้ีอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางสถิติวิศวกรรม และการวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก การ
คาดการณผลลางหนาเพื่อปองกันปญหา การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลและปจจัยตางๆ การพัฒนาและการ
ประยุกตใชระบบปญญาประดิษฐ เชน ตรรกศาสตรกํากวม โครงขายประสาทเทียม อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม 
อัลกอริทึมเชิงกลุมปญญาประดิษฐแบบผสมผสาน เพื่อแกปญหาในการวิจัยการหาคาคําตอบหรือวิธีการแกปญหา
ที่ดีที่สุด รวมไปถึงการคนหาคําตอบหรือองคความรูจากขอมูลจํานวนมหาศาล 
   This subject provides engineering statistic and big data processing, yield 
prediction and multi-attribute analysis, problem identification, fuzzy logic, artificial neural 
network, genetic algorithm, agent based swarm algorithm and hybrid artificial intelligent to solve 
the research problem, optimization and extract knowledge or solution within the mass data 
records. 
 

6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณขั้นสูงสําหรับการจัดเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing 
for Data Storage) 

12018621 พ้ืนฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ      3 (3-0-6) 

FUNDAMENTAL OF HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

  สวนประกอบและระบบตางๆ ของฮารดดิสกไดรฟ , ระบบยอยในการบันทึกขอมูล , ระบบ
เครื่องกล, ระบบควบคุมดวยเซอรโว, ตัวควบคุมและการเช่ืมตอในฮารดดิสกไดรฟแบบตางๆ เชน SATA, SAS, ATI 

HDD components and system integration, recording subsystem, Mechanical 
System, Servo Control, HDD Controller and Interface (SATA, SAS, ATI) 
 

12018622การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 
SIGNAL PROCESSING 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
PREREQUISITE :NONE 
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ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆที่เปนสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้ง
การประมวลขอดีและขอเสียและขอจํากัดของการประมวลสัญญาณเชิงเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณ
เชิงอุปมานคณิตศาสตรที่ใชในการนําเสนอและประมวลผลสัญญาณอันดับ  (sequence) และรูปแบบตางๆของ
อันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการสุมสัญญาณการวิเคราะหในเชิงความถ่ีการเกิดสภาพความซ้ําซอน  
(aliasing effect) การสรางสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผานการสุมมาแลวการแปลงแบบ  Z ของสัญญาณอันดับ
พื้นฐานตางๆฟงกช่ันของระบบ H(z) การประวิงของหนวยสัญญาณโพลและซีโรเสถียรภาพของระบบความสัมพันธ
ของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอื่นๆการแปลงฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภทตางๆการลดภาระการ
คํานวณการแปลงฟูริเยรเมื่อจํานวนขอมูลมีคาตางๆเชนเปนจํานวนปฐมจํานวนขอมูลเปนสองยกกําลังการแยกยอย
เชิงเวลาและการแยกยอยเชิงความถ่ีการคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคํานวณการแปลงแบบเร็วนิยามและ
คุณสมบัติตางๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขแบบอิมพัลสจํากัด  (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไม
จํากัด (IIR Filter) การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขโดยใชคุณสมบัติของสัญญาณตอเน่ืองโดยการแปลงทาง
ความถ่ีการพิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ี
ดวยตัวประมวลสัญญาณเชิงเลข 

This course includes the following topics: signal & signal processing, structure 
ofdigital signal processors, hardware realizations, digital filters, FFT processors, advantages 
&disadvantages of digital signal processing, the continuous-time signals and systems with 
theirimpulse responses, frequency responses and zero, sampling theory and signal 
reconstructionconsidered before the discrete-time signals and systems and their transformation 
techniques,DFT and FFT, IIR and FIR digital filters designs and their hardware point of views. 

 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล    3 (3-0-6) 

  SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

บล็อกไดอะแกรมของกระบวนการเขียนและอานสัญญาณ สัญญาณเขียน (NRZ, NRZI) ทรานสิ
ชัน ประเภทของสัญญาณรบกวน การประมวลผลสวนหนา ชองสัญญาณบันทึกขอมูลแนวนอนแนวต้ัง ทารเกตพี
อาร วงจรอิควอลไลสแบบ MMSE วงจรอิควอลไลสปรับคาได พีอารเอ็มแอล รหัสจํากัดความยาวบิตซ้ํา รหัสบล็อก
เชิงเสน ชองสัญญาณวนซ้ํา การออพติไมสชองสัญญาณ การกูคืนสัญญาณทางเวลาการประมวลผลสัญญาณแบบ 2 
มิติสําหรับเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลในอนาคต เชน การบันทึกขอมูลแบบบิตแพตเทิรนมีเดีย การบันทึกขอมูลเชิง
แมเหล็กแบบสองมิติ การบันทึกขอมูลแบบความรอนเขาชวย เปนตน 

Block Diagram of Read/Write Process, Write Signal (NRZ, NRZI), Transition, Types 
of Noise, Front-End Processing, Recording Channels (LMR, PMR), Partial Response (PR) Target, 
MMSE equalizer, Adaptive equalizer, PRML, Runlength-limited codes, Linear Block codes, Timing 
Recovery, Iterative Channels, Channel Optimization, Timing Recovery,  Pre Amplifier in Read 
Channel. Two dimensional signal processing for future magnetic recording system e.g., Bit-
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Patterned Media Recording, Two-Dimensional Magnetic Recording, and Heat-Assisted Magnetic 
Recording. 
 

12018624 ทฤษฎีการเขารหัส       3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

พื้นฐานและคณิตศาสตรสําหรับการเขาและถอดรหัสชองสัญญาณ เชน สนามจํากัด พีชคณิตแบบ
แอบสแทรก รหัส  BCH รหัสโพลีโนเมียลซิคลิก การถอดรหัส BCH และรหัสรีดโซโลมอน การถอดรหัสรีด
โซโลมอนแบบซอฟต 

Fundamental mathematics for encoding and decoding, i.e. finite field and 
abstract algebra; BCH codes; Cyclic polynomial codes; Decoding of BCH and Reed Solomon (RS) 
codes;  Soft decoding of RS codes. 

 

12018625 ทฤษฎีการเขารหัสขั้นสูงและการประยุกตใช งาน  3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

แนวคิดพื้นฐานและคณิตศาสตรในทฤษฎีการเขารหัสชองสัญญาณ รหัสบล็อกเชิงเสน รหัสซ้ํา 
รหัสแฮมมิง รหัสพาริต้ีเช็ก รหัสคอนโวลูชัน การถอดรหัสแบบวิเทอรบิ  การถอดรหัสแบบซอฟต การถอดรหัสวน
ลูป รหัสคอนสเตรนด ความจุของรหัส รหัส RLL รหัส MTR รหัส(0, G/I) 

Basic concepts and necessary terminology of coding theory; Linear block codes, 
Repetition codes, Hamming codes; Parity-check codes, Convolutional codes; Viterbi’s decoding 
techniques, Soft decoding, Iterative decoding, Constrained codes, Capacity, RLL codes, MTR 
codes, (0, G/I) codes, Channel Optimization methods. 
 

7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

หลักพื้นฐานของของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการดีเอ็มเอไอซี (นิยาม การวัด การวิเคราะห 
การปรับปรุง และการควบคุม) สถิติสําหรับควบคุมระบบ แผนภาพควบคุมสําหรับตัวแปรตาง ๆ แผนภาพควบคุม
สําหรับแอตทริบิวต การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ และการวิเคราะหความสามารถของการวัดระบบ 
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Basic concepts of quality improvement, the DMAIC process (define, measure, 
analyze, improve, and control), statistical process control, control charts for variables, control 
charts for attributes, analysis of process capability and measurement system capability. 

 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลติ  3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENT IN PRODUCTION ENGINEERING 

แนวคิดของการออกแบบการทดลองและความสามารถในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานทาง
วิศวกรรมและงานวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล บล็อค และคอนฟาวดิงซ 
ลาตินสแควร แบบจําลองการถดถอยแบบหลายตัวแปร การออกแบบการตอบสนองพื้นผิว การออกแบบที่ทนทาน
การออกแบบแบบเนสและสปลิทพลอท  

Concepts of design of experiments and be able to apply suitable techniques to 
conduct engineering and scientific research and development.Factorial Design, Blocking and 
Confounding, Latin Squares, Multi-variable Regression Models, Response Surface Designs, Robust 
Parameter Design, Nested and Split-Plot Designs. 

 

12018723 เหมืองขอมูลและเคร่ืองมือวิเคราะห   3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

รายวิชาน้ีประกอบดวยการทําเหมืองขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห ครอบคลุมถึงการใช
โปรแรมตาง ๆ เชน เอสคิวแอลโปรแกรม อารโปรแกรม เอ็กเซล เจเอ็มพีซอฟตแวร และมินิแทปซอฟตแวร  

This course contains various data mining and analysis tools.SQL programming, R 
programming, Excel, JMP software, and Minitab Software are cover. 
 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ        48 (0-12-6) 

THESIS  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

เปนการสืบคนหาขอมูลเพื่อติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
ระบบการผลิตข้ันสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทําวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปดโอกาสให
นักศึกษาทําการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาโดยเนนในการวิจัยที่ใหไดผลงานใหมๆ 

This course provides searching information technology to track and prepare 
initiative research and development on information and system engineering.  Opportunities for a 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



132 มคอ .2  
 

student to do research under the supervision of his/her advisor. The research should emphasize 
the originality and aim toward new and useful results in engineering sciences. 
 

ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต * เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

วิชาน้ีเปนวิชาที่จะตองปฏิบัติสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงคของวิชาน้ีก็เพื่อ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานและเขาใจบทความทางเทคนิคพรอมทั้งการวิจัย และอธิบายผลแกผู
เขารับฟงการสัมมนานักศึกษาตองเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาแก
ผูรับฟงการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  

This is the required courses which must be taken consecutively by master and 
doctoral students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, 
understanding and presenting the technical papers, the student must be assigned to have a 
presentation of research papers or his/her research under the supervision of advisor to an 
audience and committee in a seminar. 
 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สําหรับกระบวนการผลิตมเีน้ือหาประกอบดวยการหาแหลงที่มาของ
ปญหา การสํารวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห และ ประเมินประเด็นสําคัญ การเตรียมขอเสนอการวิจัย เทคนิค
การเขียน และการนําเสนองานวิจัย 

  Principle of research methodology for manufacturing process including problem 
sources, literature survey, critical thinking, analysis and evaluation, preparation of research 
proposal, Research writing and presentation techniques. 

ง. วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 9 หนวยกิต  

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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12018811 แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรดานวิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELING OF PRODUCTION SYSTEMS ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชาน้ีศึกษาถึง ภาพรวมของหัวขอที่เกี่ยวของกับทฤษฎีความนาจะเปนของประเภทของระบบ
การผลิตอันไดแก ระบบการผลิตแบบอนุกรม และระบบประกอบการผลิตแบบอนุกรมเขาดวยกัน ไลนการผลิต
แบบรีเวิรค ไลนการผลิตแบบรีเอนทรานท รวมทั้งแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเครื่องจักรในระบบการผลิตและ 
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณการจัดการวัสดุ อีกวัตถุประสงคหน่ึงของหลักสูตรน้ี ก็คือ เพื่ออภิปราย
เกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานเหลาน้ี และช้ีใหเห็นวาระบบการผลิตที่ไดรับจะลดรูปเปนหน่ึงในรูปแบบมาตรฐานได
อยางไร ประเด็นเรื่องการบงช้ีพารามิเตอรจะนํามาศึกษาเชนกัน การวัดประสิทธิภาพในแงของปริมาณงานที่ได 

การทํางานในกระบวนการผลิต และสินคาสาํเร็จรูปคงเหลือ , ปญหาเครื่องจักรถูกปดกั้น และ
ขาดแคลน, คุณภาพของผลิตภัณฑ, ความพึงพอใจของลูกคา และ คุณลักษณะช่ัวคราว วิศวกรรมระบบการผลิต 
กลองเครื่องมือและกรณีศึกษาของการสรางแบบจําลอง 

The course include overview of relevant topics of Probability Theory Serial lines, 
assembly systems, lines with re-work, re-entrant lines including mathematical models of 
machines, and mathematical models of material handling devices. Another purpose of this 
course is to discuss these standard models and indicate how a given production system can be 
reduced to one of them. The issue of parameter identification is also addressed. Performance 
measures in terms of throughput, work-in-process and finished goods inventory, blockages, 
starvations, product quality, customer demands satisfaction, and transient characteristics. 
Production Systems Engineering Toolbox and case studies of modeling 
 

12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 
 COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชาน้ีมุงเนนไปที่การใชงานจริงของซอฟตแวรคอมพิวเตอรซึ่งนํามาใชในการแกปญหาที่
เกิดข้ึนจริงในกระบวนการผลิตเชนปญหาเกี่ยวกับการสั่น โครงสรางของแข็ง การไหลของของเหลว , มัลติฟสิกส ,
การเพิ่มประสิทธิภาพ, อุณหภูมิ ฯลฯประสบการณในรายวิชาสามารถนํามาใชวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน ,ออกแบบ
ผลิตภัณฑ,ลดคาใชจายและปรับปรุงกระบวนการผลิต 

This course focuses on the practical applications of computer software applied 
for solving actual problems in manufacturing processes such as the problems related 
tovibration, solid structure, fluidflow, multiphysics, optimization, thermal etc. The experience in 
the course can be applied to analyze the problem, design product, reduce cost and improve 
manufacturing process. Industry 4.0 and engineering metrology. 
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12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

การประยุกตใชระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ประกอบดวยการระบุสิ่งที่จําเปนของระบบ การ
อินทริเกตอุปกรณตาง ๆ มอเตอร อุปกรณควบคุม และเซนเซอร ครอบคลุมถึงการวางระบบ การบํารุงรักษา และ
วิธีการทดสอบทางระบบอัตโนมัติ 

Applications of industrial automation systems, including identification of system 
requirements, equipment integration, motors, controllers, and sensors, Coverage of set-up, 
maintenance, and testing of the automated system 

 

12018814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชาน้ีประกอบดวยโครงสรางอะตอม, พันธะระหวางอะตอม, โครงสรางผลึก, ความบกพรอง, 
และการแพรภายในวัสดุ เน้ือหาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนเฟสและสมดุลของเฟสของวัสดุ สมบัติตาง ๆ ของวัสดุ 
ไดแก สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางความรอน และสมบัติเชิงกล เทคโนโลยีการ
กระบวนการผลิตสมัยใหมเชน อุปกรณสารกึ่งตัวนําและฮารดดิสกไดรฟ การประยุกตใชวัสดุโลหะ เซรามิกส สาร
กึ่งตัวนํา และโพลิเมอร 

The course consists of atomic structure, atomic bonding, crystal structures, 
defects, and diffusion in materials. It also will cover phase transformations and phase 
equilibrium. The electrical, magnetic, optical, thermal, and mechanical properties of materials 
will also be reviewed. The course is also modern fabrication technologies i.e. semiconductor 
devices and hard disk drive. Applications of metals, ceramics, semiconductors, and polymers are 
provided. 
 

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการขนสงและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 
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วิชาน้ีกลาวถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการผลิตและการ
ขนสง ตัวอยางระบบสมองกลฝงตัวที่ใชงานไดจริงในการผลิต ระบบตรวจจับตําแหนงในการขนสง การประมวลผล
ขอมูลเพื่อสรางบริการใหมๆ และระบบสมองกลฝงตัวแบบทันเวลาสําหรับงานอุตสาหกรรม 

This subject describes embedded system development process for 
manufacturing and logistics with example systems. Position tracking system for logistics.Big data 
analytics for new services and industrial real-time embedded systems. 

 

12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆที่เปน
สัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้งการประมวลขอดีและขอเสียและขอจํากัดของการประมวลสัญญาณเชิง
ตัวเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณเชิงอุปมาน คณิตศาสตรที่ใชในการนําเสนอและประมวลผลสัญญาณ
อันดับ  (sequence) และรูปแบบตางๆของอันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการสุมสัญญาณ การ
วิเคราะหในเชิงความถ่ี การเกิดสภาพความซ้ําซอน (aliasing effect) การสรางสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผานการ
สุมมาแลว การแปลงแบบ  Z ของสัญญาณอันดับพื้นฐานตางๆ ฟงกช่ันของระบบ  H(z) การประวิงของหนวย
สัญญาณโพลและซีโร เสถียรภาพของระบบ ความสัมพันธของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอื่นๆ การแปลง
ฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภทตางๆ การลดภาระการคํานวณการแปลงฟูริเยรเมื่อจํานวนขอมูลมีคาตางๆ เชน
เปนจํานวนปฐม จํานวนขอมูลเปนสองยกกําลัง การแยกยอยเชิงเวลาและการแยกยอยเชิงความถ่ี การคูณประสาน
แบบเร็วเทคนิคการคํานวณการแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติตางๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขแบบอิม
พัลสจํากัด (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไมจํากัด (IIR Filter) ที่สามารถประยุกตในงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขโดยใชคุณสมบัติของสัญญาณตอเน่ืองโดยการแปลงทางความถ่ี การ
พิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย  (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ีดวยตัว
ประมวลสัญญาณเชิงตัวเลข 

This course includes the following topics: fundamental of signal and systems, 
signal & signal processing, structure of digital signal processors, hardware realizations, digital 
filters, FFT processors, advantages & disadvantages of digital signal processing, the continuous-
time signals and systems with their impulse responses, frequency responses and zero, sampling 
theory and signal reconstruction considered before the discrete-time signals and systems and 
their transformation techniques, DFT and FFT, IIR and FIR digital filters designs for industrial 
applications and their hardware point of views. 
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12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

หลักการพื้นฐานของทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติสําหรับการศึกษาข้ันสูงตอไป ในดานการ
ออกแบบการทดลอง ระบบไมแนนอน และการจําลอง 

A basic course in probability and statistics designed to give the student a 
foundation for future study in area such as design of experiment, stochastic systems, and 
simulation. 
 

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑขึ้นรูป  3 (3-0-6)  

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  ประเภทและคุณสมบัติของโลหะและพลาสติกที่ใชเปนช้ินงาน ประเภทของวัสดุที่ใชทําเครื่องมือ
ปมข้ึนรูป กระบวนการข้ึนรูปแบบตาง ๆ การออกแบบและกระบวนการผลิตแมพิมพและเครื่องจักรกลสําหรับการ
ปมข้ึนรูป การหลอข้ึนรูป การฉีดข้ึนรูป การทดสอบแมพิมพและช้ินงานหลังกระบวนการผลิต 

Types and properties of metal and plastic manufactured by forming processes, 
types of forming processes, design and manufacturing of stamping dies, casting dies, injection 
mold, testing of tooling and manufactured products. 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม    3 (3-0-6)  

  INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชาน้ีครอบคลุมถึงหลักการในการบริหารจัดการพลังงานในมุมมองของอุตสาหกรรม เชน
ระบบกรอบอาคาร ระบบแสงสวาง และระบบปรับอากาศ การใชพลังงานทางเลือกในอุตสาหรรม การนําความ
รอนเหลือทิ้งกลับมาใช การใชระบบพลังงานจากภายนอก รวมถึงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและคารบอน
ฟุตพริ้นท และความย่ังยืนในการผลิต 

 This course covers the overview of principles of energy management from the 
industrial perspectives such as building envelope, lighting and HVAC systems, the use of 
alternative energy in industry, waste heat recovery, energy system outsourcing as well as carbon 
emission and carbon footprint, and sustainability in manufacturing.  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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12018820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6)  

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟาและความเขา
กันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอระบบ  สัญญาณ การสงสัญญาณผานสายสง 
ความเที่ยงของสัญญาณ  ความไมเปนเชิงเสนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  การคายประจุไฟฟาสถิต และ การระ
กวนทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา  การปองกันการระกวน 

Broad knowledge in electromagnetic compatibility (EMC).Basic idea of electronic 
equipment and their compliance with EMC.Study of electromagnetic effects on system 
performance.  Signal spectra, transmission lines and signal integrity, nonlinear behavior of 
electronic components.  Study of electrostatic discharge, radiated emission.Shielding. 
 

12017821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 
รายวิชาจะครอบคลุมเน้ือหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตข้ันสูง 
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 

advanced manufacturing system. 
 

12017822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเน้ือหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตข้ันสูงและมี

เน้ือหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสงู 1 
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 

advanced manufacturing systemand related with the selected topics in advanced manufacturing 
system 1. 
 

12017823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
รายวิชาจะครอบคลุมเน้ือหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตข้ันสูงและมี

เน้ือหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง2 
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 

advanced manufacturing systemand related with the selected topics in advanced manufacturing 
system 2. 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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ฉ. หมวดวิชาเลือก 
 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชาท่ีสนใจดังตอไปน้ี (สามารถเลือกขามกลุมกันได) 
1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (Computer Simulation for Engineering) 
2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมข้ันสูง (Advanced Engineering Materials) 
3. กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (Optics and Laser Engineering) 
5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) 
6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณข้ันสูงสําหรับการเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing for Data 
Storage) 
7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 
 

1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม (COMPUTER SIMULATION FOR 
ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

สําหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา    3 (3-0-6) 

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICSIN ESD/EMI   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน ความรูพื้นฐานของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา สมการพื้นฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี การแบง
รูปทรง พื้นฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี  การประยุกตในปญหา
การคายประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา 
   Introduction to numerical electromagnetics.Fundamentals of electromagnetics 
theory.Fundamental equations.Numerical electromagnetics in frequency domain.Geometrical 
discretization.Numerical electromagnetics in time domain.Application in ESD/EMI. 
 

12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง     3 (3-0-6) 

HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื่องตน  ทฤษฎีของสายนําสัญญาณ  การวิเคราะหโดยใชเครือขาย
ไมโครเวฟ  วงจรแมทช่ิงและการใชแผนภาพสัญญาณ การออกแบบวงจรขยายโดยใชไมโครเวฟทรานซิสเตอร 
วงจรขยายกําลังสูง วงจรกําเนิดสัญญาณไมโครเวฟ 
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 Introduction to electromagnetic theory.Transmission line theory.Microwave 
network analysis. Matching network and signal flow graphs. Microwave transistor amplifier 
design.Microwave power amplifiers. Microwave Oscillators.  
 

12018123 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

การใชงานในวงกวางของซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการวิเคราะหงานวิศวกรรม ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะหทางไฟไนทเอลิเมนต พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ มัลติฟสิกส การเพิ่มประสิทธิภาพ และอื่นๆ 

The broad usage of computer software to aid in engineering analysis tasks. It 
includes Finite Element Analysis (FEA), Computational Fluid Dynamics (CFD), multiphysics, 
optimization, etc.  
 

12018124 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต คือเทคนิคการคํานวณเชิงตัวเลขโดยการหาคําตอบโดยประมาณจาก
เงื่อนไขคาขอบสําหรับสมการอนุพันธยอย ระเบียบวิธีการน้ีจะใชการแบงโดเมนปญหาทั้งหมดเปนสวนงาย เรียกวา 
องคประกอบยอย และวิธีการแปรผันจากแคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลงในการแกปญหาโดยลดความผิดพลาดของ
ฟงกชันที่เกี่ยวของ ในบทเรียนน้ี นักศึกษาจะไดรูจักการประยุกตใชระเบียบวิธีทางไฟไนทเอลิเมนตสําหรับ
แกปญหาตัวอยางทางวิศวกรรมเชน การสั่นสะเทือน การนําความรอน มิลติฟสิกส และอื่นๆ 

A numerical technique for finding approximate solutions to boundary value 
problems for partial differential equations. It uses subdivision of a whole problem domain into 
simpler parts, called finite elements, and variational methods from the calculus of variations to 
solve the problem by minimizing an associated error function. In this course, students will apply 
the FEM to solve several problems in engineering such as vibration, heat transfer, multiphysics, 
etc.  
 

12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ     3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 
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เปนสาขาของกลศาสตรของไหลที่ใชวิธีการเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมในการแก และวิเคราะห
ปญหาที่เกี่ยวของกับการไหลของของเหลว เชน การไหลของของไหลแบบอัดได อัดไมได แบบสภาวะคงที่ ไมคงที่ 
แบบราบเรียบ และแบบปนปวน เปนตน 

a branch of fluid mechanics that uses numerical methods and algorithms to solve 
and analyze fluid flow problems, for example, compressible, incompressible flow, steady, 
unsteady, laminar and turbulent flows, etc.  

 

2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมขั้นสูง (ADVANCED ENGINEERING MATERIALS) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-6) 

ELECTRONIC MATERIALS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาถึงสมบัติ และหลักการพื้นฐาน ในการเลือกวัสดุและ กระบวนการประดิษฐวัสดุสําหรับงาน
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง วัสดุตัวนํา วัสดุไดอิเล็กทริก และฉนวน ศึกษาวัสดุที่มีสมบัติเปน วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก วัสดุ
ไพโรอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรออฟติก วัสดุแมเหล็ก  

Study on the fundamental principle of materials: fabrication, materials: properties 
and application of electronic materials: conductors, dielectrics and insulators. Study on the 
material properties: piezoelectric materials, pyroelectric materials, electro-optics, magnetic 
materials. 
 

12018222 วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกและการประยุกต     3 (3-0-6) 

FERROELECTRIC MATERIALS AND APPLICATION 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

การศึกษาถึงลักษณะของวัสดุที่มีสมบัติเฟรโรอิเล็กทริก วิธีการวัดสมบัติทางกายภาพของวัสดุเฟร
โรอิเล็กทริก โครงสรางของวัสดุที่มีสมบัติเฟรโรอิเล็กทริก การนําวัสดุไปประยุกตใชงาน 

Study on the characteristics of the ferroelectric materials with dielectric 
properties. Techniques to measure the physical properties of the ferroelectric materials. 
Structure of ferroelectric materials and applications of ferroelectric materials 

 

12018223 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง    3 (3-0-6) 

THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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PREREQUISITE : NONE 

หัวขอของรายวิชาน้ีประกอบไปดวย หลักการทํางานของเครื่องเคลือบชนิดตาง ๆ และ
ความหมาะสม , ประสิทธิภาพ การควบคุม ความสามารถ และขอจํากัดสําหรับประยุกตใชในการผลิต พื้นฐาน
ความเขาใจของระบบเคลือบแบบตาง ๆ เชน เทคนิคการเคลือบโดยไอเชิงฟสิกส เทคนิคการเคลือบโดยไอเชิงเคมี 

The course includes the following topics: the principles of operation of 
deposition equipment and its suitability, performance, control, capabilities, and limitations for 
production applications, the basic understanding of these systems such as physical vapor 
deposition and chemical vapor deposition techniques. 

 

12018224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ    3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชาน้ีใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการวิเคราะหสําหรับการวัดสมบัติของวัสดุและอุปกรณของ
สารกึ่งตัวนํา เน้ือหาครอบคลุมวิธีการวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะหทางแสง รวมถึงการวิเคราะหสมบัติทางเคมี
และสมบัติทางกายภาพ 

This course provides the characterization techniques for measuring 
semiconductor materials and devices. Coverage includes the full range of electrical and optical 
characterization methods, including the more specialized chemical and physical techniques. 

 
3. กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
12018302 การเรียนรูของเคร่ืองจักร       3 (3-0-6) 
   MACHINE LEARNING    
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาถึงการเรียนรูของอัลกอริทึ่มโดยเน้ือหารายวิชาประกอบดวย การประมาณการคาสูงสุด 
แบบจําลองฮิทเดนมาคอฟ อัลกอริทึ่มแบบวิเตอรบิ อัลกอริทึมแบบประมาณคาสูงสุด โครงขายประสาทเทียมแบบ
ไมเชิงเสน แบ็คพล็อพ รีออเคอรเรน ไดแก BPTT/RTRL/LSTM การแยกคาขอบเขตสูงสุด ซัพพอรตเวคเตอรแม
ทชีน การเรียนรูแบบคิว การเรียนรูแบบทีดี ฮิวคลามบิ้ง และจีเนทิคอัลกอริทึ่มพื้นฐานทฤษฏีขอมูล และการหา
แบบยูนิเวอรแซล 
   Students understand basic knowledge of essential learning algorithms. Thecourse 
will cover topics of maximum likelihood and maximum a posteriori estimator, HiddenMarkov 
Models, Viterbi algorithm, Expectation Maximization algorithm, nonlinear neuralnetworks and 
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backprop, recurrence: BPTT/RTRL/LSTM, Maximal Margin Classifier, SupportVector Machines, Q-
learning, TD-learning, Hill-climbing and genetic algorithms, informationtheory basics and 
universal search 
 

12018304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ      3 (3-0-6) 
   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE    
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาถึงการประยุกตใชงานและเทคนิคในปญญาประดิษฐ รายวิชาประกอบดวย พื้นฐานการ
ออกแบบและรายละเอียดสําหรับเรช่ันเนลเอเจน การแกปญหาโดยใชเทคนิคการคนหาเฮริสติก การคนหาที่
เหมาะสม การแกปญหาโดยการใชเทคนิคตางๆ เชน โลจิกและอินเตอรเฟเรนเทคนิค หลักการความไมแนนอนของ
ขอมูล ไดแก พื้นฐานของหลักการความไมแนนอนและทฤษฏีการตัดสินใจ โครงขายเบเยเซียน การวางแผนการ
ตัดสินใจแบบมารคอฟ การวางแผนการดําเนินการ การวางแผนและการดําเนินงานของการเรียนรูของเครื่องจักร 
แผนผังตนไมของการตัดสินใจการเรียนรู การเรียนรูแบบอินดักทีฟการประมาณการเรียนรูที่ถูกตอง 
   The course gives an overview of application areas and techniques in 
ArtificialIntelligence. The course covers the following topics: design principles and 
specificationmechanisms for rational agents, problem solving using heuristic search 
techniques,optimizing search; problem solving using knowledge-based techniques: logic and 
inferencetechniques, reasoning about space and time, representation of ontologies; 
representationand reasoning in the common sense world, problem solving using uncertain 
knowledge andinformation: basic concepts of probability and decision theory; Bayesian 
Networks; planningwith Markov decision problems, action planning: automatic generation of 
partially orderedaction plans; planning and execution machine learning: learning decision trees; 
inductivelearning; probably approximately correct learning. 
 

12018321 การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6) 
   IMAGE PROCESSING 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   เปนรายวิชารวมระบบคอมพิวเตอรและเครื่องจักรวิทัศน ในรายวิชาน้ีจะประกอบไปดวยการรับ
สัญญาณภาพและการประมวลผลภาพ อาทิ การแปลงโหมดสี การหาขอบของวัตถุ การวิเคราะหรูปทรง การ
ตรวจหารูปทรง การคนหาวัถตุจากความเหมือน การทํา STEREO VISION การสรางรูปทรง 3D จากรูปภาพ ระบบ
ประมวลผลแบบตามเวลาจริง การจดจําเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมสําหรับตรวจสอบคุณภาพ 
   An introductory course on computer vision and machine vision. Topics covered 
include difference between computer and machine vision, image capture and processing, 
filtering, thresholds, edge detection, shape analysis, shape detection, pattern matching, stereo 
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ranging, 3D models from images, real-time vision systems, recognition of targets, and 
applications including inspection 
 

12018322 จักรกลวิทัศน       3 (3-0-6) 
   MACHINE VISION 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   รายวิชาจักรกลวิทัศนเปนการแนะนําการสรางคําอธิบายสัญลักษณของสภาพแวดลอมจากภาพ 
ผูสอนอธิบายลักษณะกายภาพพื้นฐานของรูปภาพ อาทิ ลักษณะการเคลื่อนไหวของภาพ การกูคืนรูปรางจากการ
บิดงอ การประมวลผลภาพไบนารีและการกรองขอมูล โดยจะแสดงข้ันตอนการประมวลผลเบื้องตน หัวขอเพิ่มเติม
รวมถึงการหาตําแหนงของวัตถุ และวิสัยทัศนเชิงคํานวณซึ่งจะการกลาวถึงการประยุกตใชจักรกลวิทัศกับหุนยนต
และการตอบสนองรวมกับเครื่อง 
   Machine Vision provides an intensive introduction to the process of generating a 
symbolic description of an environment from an image. Lectures describe the physics of image 
formation, motion vision, and recovering shapes from shading. Binary image processing and 
filtering are presented as preprocessing steps. Further topics include photogrammetry, object 
representation alignment, and computational vision. Applications to robotics and intelligent 
machine interaction are discussed. 
 
12018323 การเรียนรูจดจําสําหรับจักรกลวิทัศน     3 (3-0-6) 
   PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE VISION 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   สําหรับหลักรายวิชาน้ีโฟกัสหลักจะอธิบายการใชเทคนิคการรูจํารูปแบบเพื่อแกปญหาของจักรกล
วิทัศน หัวขอทั้งหมดประกอบไปดวย ภาพรวมของปญหาของเครื่องจักรวิสัยทัศนและการจัดประเภทรูปแบบ 
ขอมูลจากภาพและการประมวลผล การแยกคุณลักษณะจากภาพ การรูจําวัตถุลักษณะทางกายภาพ ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ และทฤษฎีการจัดกลุมหรือคลัสเตอร 
   The applications of pattern recognition techniques to problems of machine 
vision is the main focus for this course. Topics covered include, an overview of problems of 
machine vision and pattern classification, image formation and processing, feature extraction 
from images, biological object recognition, bayesian decision theory, and clustering. 
 

12018324 พ้ืนฐานของโครงขายนิวรอน      3 (3-0-6) 
   INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
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   รายวิชาน้ีศึกษาระบบจัดการเช่ือมตอซินแนปซซึ่งพื้นฐานของการคํานวณของระบบประสาทและ
เรียนรูจํา โดยเน้ือหาครอบคลุมโครงขายการเรียนซ้ําของเปอเซปตรอนและทฤษฎีไดนามิก รวมถึง การขยาย
สัญญาณ, จุดรวมสัญญาณและคํานวณแบบผสมผสาน หัวขอเพิ่มเติมรวมเรื่องการคํานวณแบบยอนกลับและการ
เรียนรูแบบเฮบเบียน(HEBBIAN) ตลอดจนรูปแบบการรับรูของเปเซปตรอน การควบคุมมอเตอร หนวยความจํา 
และการพัฒนาประสาท 
   This course explores the organization of synaptic connectivity as the basis of 
neural computation and learning. Perceptrons and dynamical theories of recurrent networks 
including amplifiers, attractors, and hybrid computation are covered. Additional topics include 
backpropagation and Hebbian learning, as well as models of perception, motor control, 
memory, and neural development. 
 

12018325 ชีววิทยาทางพันธุกรรม       3 (3-0-6) 
   GENETIC NEUROBIOLOGY    
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   รายวิชาน้ีน้ีเกี่ยวของกับฟงกชันเฉพาะของนิวรอน การโตตอบของนิวรอนในการพัฒนา และการ
จัดการลักษณะการทํางานของตามพฤติกรรม หัวขอรวมถึงการวิเคราะหการกลายพันธุ และวิเคราะหระดับโมเลกุล
ของยีนที่ตองการสําหรับฟงกชันของระบบประสาท โดยเฉพาะ รายวิชาน้ีมุงเนนงานวิจัยที่ประยุกตใชกับการคนหา
คาเหมาะสม 
   This course deals with the specific functions of neurons, the interactions of 
neurons in development, and the organization of neuronal ensembles to produce behavior. 
Topics covered include the analysis of mutations, and molecular analysis of the genes required 
for nervous system function. In particular, this course focuses on research work done with 
applying to find the optimization value. 
 

4. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (OPTICS AND LASER ENGINEERING) 

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018421 ฟสิกสของอุปกรณก่ึงตัวนํา     3 (3-0-6) 

  PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

โครงสรางอะตอมของวัสดุสถานะแข็ง ทฤษฏีระดับพลังงาน ; หัวตอเหมือนและหัวตอตางชนิด 
เชน หัวตอพีเอ็น ไดโอด ทรานซิสเตอร (ทรานซิสเตอรแบบหัวตอสองข้ัว และทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา) 
เทคโนโลยีฟลมบาง เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ 
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Atomic structure of solid-state materials; Energy band theory; Energy band, 
charge carriers, and density of states in semiconductors; Homo- and hetero-junction devices: pn 
junction, Diode; Transistors (Bipolar junction transistors, Field-effect transistors); Electronic 
sensors; Thin-film technologies; MEMS; Device fabrication techniques.  
 

12018422 เคร่ืองมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส   3 (3-0-6) 

  OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

ระดับพลังงานและตัวพาประจุในสารกึ่งตัวนํา; กลไกการกระตุนพลังงานของประจุ (การกระตุน
ดวยแสงและดวยไฟฟา) ; หลักการของเครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส ไดแก อุปกรณใหแสงและ
จอภาพ (เชน หลอด LED จอผลึกเหลว จอพลาสมา กระดาษอิเล็กทรอนิกส และไมโครออปติกส) และอุปกรณรับ
แสง (เชน โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร และแผงพลังงานแสงอาทิตย) 

Energy band and charge carriers in semiconductors; Charge-excitation 
mechanisms (Photo- and electrical-excitation), Principles of optoelectronic components and 
devices: Light emitting devices and display technologies (e.g.  LEDs, liquid-crystal display, 
plasma displays, E-papers, micro-optics) and light sensing devices (photo-diode, photo-
transistors, solar cells) 
 

12018423 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได   3 (3-0-6) 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

วิชาบังคับกอน : เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

PREREQUISITE :OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

พฤติกรรมกึ่งตัวนําในสารอินทรีย; ระดับพลังงานในสารกึ่งตัวนําอินทรีย ; อุปกรณใหแสงอินทรีย 
(โอเลด); ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาอินทรีย (โอเฟต); อุปกรโฟโตโวลเทอิกอินทรีย (แผงพลังแสงอาทิตยอินทรีย) ; 
อุปกรณที่ทําจากวัสดุระดับนาโนสเกล (ทอคารบอนนาโนและลวดซิงคออกไซด) ; เทคโนโลยีการผลิต (แบบ
สุญญากาศและแบบสารละลาย); พลาสติกอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

Semiconducting behaviours in organic materials; Energy levels in organic 
semiconductors; organic light emitting devices (OLED, organic light-emitting transistors); organic 
field-effect transistors (OFET); organic photovoltaic devices (organic solar cells); nano-structured 
material devices (carbon nanotubes and zinc-oxide nanowires); Devices fabrication techniques 
(vacuum and solution-processed deposition methods); introduction to plastic electronics. 
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12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง     3 (3-0-6) 

PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE :NONE 

พื้นฐานของสาขาทางดานแสงและการประยุกตใชงานดานเลเซอร , เสนใยแกวนําแสง และการ
ประมวลผลสัญญาณทางแสง เชน แสงถูกนํามาใช ในระบบที่ทันสมัยสําหรับการเขารหัส , การจัดการ , การสง ,  
การจัดเก็บ และ การเรียกขอมูลไดอยางไร วิชาน้ีครอบคลุมเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงในตัวกลางไอโซทรอปก และ
ตัวกลางไบเรฟริงเจน (ตัวกลางที่มีคาดัชนีการหักเหของแสงที่ข้ึนอยูกับโพลาไรเซชันและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
แสง)  พฤติกรรมของแสงที่มีตอรอยตอไดอิเล็กทริก การแทรกสอด ชองขยายสัญญาณทางแสง และหลักการของ
เลเซอร พื้นฐานของทอนําคลื่นแสง (รวมถึง ใยแกวนําแสง) และ อิเล็คโทร และอะคูสโต-ออฟติกมอดูเลชัน เนน
การออกแบบและวิเคราะหอุปกรณทางแสง และการใชงานในการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ 

The course introduces the basics of optical fields and their applications to lasers, 
optical fibers, and photonic signal processing, i.e., how light is used in modern systems for 
encoding, manipulating, transmitting, storing, and retrieving information. It covers light 
propagation in isotropic and birefringent optical media, behavior at dielectric interfaces, 
interference, optical cavities and principles of laser action, the basics of optical waveguides 
(including optical fiber), and electro- and acousto-optic modulation. Emphasis is given to the 
design and analysis of optical devices, and their applications in communications and signal 
processing. 

 

12018425 เลเซอร        3 (3-0-6) 

LASERS 

วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE : PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

การเคลื่อนที่ของลําแสงและคลื่นแสง ลําแสงเลเซอรแบบเกาสเซียน ชองขยายสัญญาณทางแสง 
อนุภาคนาโนในชองขยายขนาดเล็ก ( microcavity)   ระบบอะตอม การปลอยแสงและการเพิ่มจํานวนโฟรตอน
แบบผกผัน , ตัวขยายสัญญาณเลเซอร , เลเซอรแบบตอเน่ืองและแบบพัลส , โหมดล็อคกิ้ง , คิวสวิทช่ิง และการ
ประยุกตใชงานของเลเซอร 

Propagation of optical rays and waves, Gaussian laser beams, laser resonators; 
active nanoparticle in a microcavity, atomic systems, lasing and population inversion, laser 
amplifiers, practical continuous-wave and pulsed lasers, mode locking, Q-switching, and 
applications of lasers. 

 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



147 มคอ .2  
 

12018426 นาโนโฟโตนิคส       3 (3-0-6) 

NANOPHOTONICS  

วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE : PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

นาโนโฟโตนิคเบื้องตนเนนใหความสําคัญกับวัสดุพื้นฐาน (ควอนตัมดอท, อนุภาคนาโน และโฟโต
นิคคริสตัล) เพื่อการนําไปใช (เชน เลเซอร ตัวตรวจจับ เซ็นเซอร) และ ระบบอินทิเกรทเซอรกิต (โฟโตนิคอินทิเก
รทเซอรกิต และซิลิกอนโฟโตนิค)  

Introduction of nanophotonics, with focus on the basic material systems  
(quantum dots, nanoparticles, and photonic crystals) to devices applications (lasers, detectors, 
sensors) and to system integration (photonic integrated circuits and silicon photonics). 
 

5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded Automation System) 
12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว     3 (3-0-6) 
   EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ภาพรวม นิยามความหมายและตัวอยางของระบบสมองกลฝงตัว องคประกอบของระบบสมอง
กลฝงตัว วิธีการในการออกแบบระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะหปญหา รูปแบบแนวทางการแกไขปญหา การ
ออกแบบหรือเลือกใชตัวควบคุม, เซ็นเซอรและแอ็คชูเอเตอร การออกแบบระบบและโปรแกรมโดยใชวิธีการการ
ไหลของขอมูลและวิธีการเชิงวัตุ ระดับในการประมวลผลบนระบบสมองกลฝงตัว การรวมระบบและพื้นฐานการ
ติดตอสื่อสารระหวางระบบรวมถึงการวางแผนขอบขายงานและการออกแบบแพลตฟอรมสําหรับพัฒนาตอยอด
การสรางระบบโดยมีหลักการและแนวคิดเชิงนวัตกรรมรองรับเชน การพัฒนาหุนยนต การสรางระบบอัตโนมัติ
ภายในยานยนต เปนตน 
   Overviews, meanings, descriptions and examples of embedded system, 
embedded system components, embedded system design methodology, problem analysis, 
design pattern, controller, sensor and actuator, data flow model, object oriented methodology, 
processing levels for embedded system, system integration and communication, framework and 
platform design, system design based on innovative thinking :robotics and automatic system for 
automotive. 
 

12018522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอใชงานสําหรับ  
   ระบบสมองกลฝงตัว       3 (3-0-6) 
   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
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   โครงสรางของระบบไมโครโพรเซสเซอร ระบบบัสตางๆ อินพุตพอรต เอาตพุตพอรต 
องคประกอบภายใน และการออกแบบวงจรเพื่อเช่ือมตอตัวควบคุมและประมวลผล การออกแบบพีซีบี การเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสงูเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเช่ือมตอเพื่อการการสื่อสาร
และควบคุมระบบภายนอกผานทางพอรตสื่อสาร รวมถึง การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และ เสถียรภาพ 
วิชาน้ี ครอบคลุมทั้งหลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใชออกแบบ และกรณีศึกษา ทั้งระดับ แพลตฟอรมสมอง
กลฝงตัว พีเอลซี และไมโครคอนโทรลเลอร 
Microprocessor architecture, various types of bus system, input ports, output ports andother 
components; schematic design for controller, printed circuit board (pcb) design,controller 
program using assembly language and/or higher levellanguages; design of interfacing circuit for 
communication and controlling external circuits via serial port, usb, ethernet andother types of 
communication protocols. Communication among distributed systems; interfacing with external 
environments; energy conservation; safety and reliability; design principles; methodologies; 
design tools; case studiesincluding plc, microcontroller and embedded linux platform.  
 

12018523 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต  
   แบบโอเพนซอรส       3 (3-0-6) 
   OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE DEVELOPMENT 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบโอเพนซอรสมีความสําคัญเปนอยางมากทั้งในเชิงการ
วิจัยพัฒนา และการลดคาใชจาในเชิงอุตสาหกรรมเน่ืองจากซอรฟแวรโอเพนซอรสสวนใหญจะไมมีคาใชจายในดาน
ลิกขสิทธ ( FREEWARE) และถูกพัฒนามาอยางตอเน่ือง ซึ่งในวิชาน้ีจะนําเสนอความหมายและโครงสรางของ
ระบบปฏิบัติการการใชงานลินุกซ การปรับแตงและพัฒนาระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม C, C++, JAVA, 
PYTHON และการพัฒนาแอพพลิเคชันเช่ือมตอกับผูใชงานแบบกราฟฟค (GUI) 
   Open source operating system and application software are vital important in 
research and development and industrial cost reduction. Because, unix operating system: linux 
and embedded linux, framework, library and device driver programming, c, c++, java, python 
and graphic user interface (gui) programming. 
 

12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 
   บนระบบสมองกลฝงตัว       3 (3-0-6) 
   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   การประมวลผลขอมูลและสัญญาณตางๆ ภายในระบบสมองกลฝงตัว การประมวลผลสัญญาณ
แบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณแบบอนาลอก การประยุกตใชงานเซนเซอรเชน การตรวจจับความเรง
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หรือความลาดเอียง เซ็นเซอรแบบแสง สี ความเร็วรอบ เซ็นเซอรวัดกระแสไฟฟา และอื่นๆ,การสรางสัญญาณเพื่อ
ควบคุมและสั่งการระบบและแอ็คชูเอเตอรการพัฒนาและการประยุกตใชระบบประมวลผลภาพบนระบบสมองกล
ฝงตัว การตรวจจับขอบ การตรวจมุม การตรวจจับพื้นผิวและการตรวจจับวัตถุในภาพ รวมทั้งการตรวจจับการ
เคลื่อนไหว  และการตรวจจับใบหนาบนระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละวิธีกา 
   Data and signal processing in embedded system, analog and digital signal 
processing, sensors applications, control signal for control system, image processing and 
development for embedded system : edge detection, corner detection, surface detection and 
object detection, motion detection, face detection on embedded system; analysis of 
algorithm’sbenefits and disadvantages.  
 

12018525 ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสําหรับยุคไอโอที    3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
   FOR INTERNET OF THINGS (IOT)    
   วิชาบังคับกอน : ไมมี  
   PREREQUISITE : NONE 
   วิชาน้ีอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางสถิติวิศวกรรม และการวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก การ
คาดการณผลลางหนาเพื่อปองกันปญหา การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลและปจจัยตางๆ การพัฒนาและการ
ประยุกตใชระบบปญญาประดิษฐ เชน ตรรกศาสตรกํากวม โครงขายประสาทเทียม อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม 
อัลกอริทึมเชิงกลุมปญญาประดิษฐแบบผสมผสาน เพื่อแกปญหาในการวิจัยการหาคาคําตอบหรือวิธีการแกปญหา
ที่ดีที่สุด รวมไปถึงการคนหาคําตอบหรือองคความรูจากขอมูลจํานวนมหาศาล 
   This subject provides engineering statistic and big data processing, yield 
prediction and multi-attribute analysis, problem identification, fuzzy logic, artificial neural 
network, genetic algorithm, agent based swarm algorithm and hybrid artificial intelligent to solve 
the research problem, optimization and extract knowledge or solution within the mass data 
records. 
 

6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณขั้นสูงสําหรับการจัดเก็บขอมูล (Advanced Signal Processing 
for Data Storage) 

12018621 พ้ืนฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ      3 (3-0-6) 

FUNDAMENTAL OF HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

  สวนประกอบและระบบตางๆ ของฮารดดิสกไดรฟ , ระบบยอยในการบันทึกขอมูล , ระบบ
เครื่องกล, ระบบควบคุมดวยเซอรโว, ตัวควบคุมและการเช่ืมตอในฮารดดิสกไดรฟแบบตางๆ เชน SATA, SAS, ATI 
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HDD components and system integration, recording subsystem, Mechanical 
System, Servo Control, HDD Controller and Interface (SATA, SAS, ATI) 
 

12018622การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 
SIGNAL PROCESSING 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
PREREQUISITE :NONE 
ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆที่เปนสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้ง

การประมวลขอดีและขอเสียและขอจํากัดของการประมวลสัญญาณเชิงเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณ
เชิงอุปมานคณิตศาสตรที่ใชในการนําเสนอและประมวลผลสัญญาณอันดับ  (sequence) และรูปแบบตางๆของ
อันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการสุมสัญญาณการวิเคราะหในเชิงความถ่ีการเกิดสภาพความซ้ําซอน  
(aliasing effect) การสรางสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผานการสุมมาแลวการแปลงแบบ  Z ของสัญญาณอันดับ
พื้นฐานตางๆฟงกช่ันของระบบ H(z) การประวิงของหนวยสัญญาณโพลและซีโรเสถียรภาพของระบบความสัมพันธ
ของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอื่นๆการแปลงฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภทตางๆการลดภาระการ
คํานวณการแปลงฟูริเยรเมื่อจํานวนขอมูลมีคาตางๆเชนเปนจํานวนปฐมจํานวนขอมูลเปนสองยกกําลังการแยกยอย
เชิงเวลาและการแยกยอยเชิงความถ่ีการคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคํานวณการแปลงแบบเร็วนิยามและ
คุณสมบัติตางๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขแบบอิมพัลสจํากัด  (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไม
จํากัด (IIR Filter) การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขโดยใชคุณสมบัติของสัญญาณตอเน่ืองโดยการแปลงทาง
ความถ่ีการพิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ี
ดวยตัวประมวลสัญญาณเชิงเลข 

This course includes the following topics: signal & signal processing, structure 
ofdigital signal processors, hardware realizations, digital filters, FFT processors, advantages 
&disadvantages of digital signal processing, the continuous-time signals and systems with 
theirimpulse responses, frequency responses and zero, sampling theory and signal 
reconstructionconsidered before the discrete-time signals and systems and their transformation 
techniques,DFT and FFT, IIR and FIR digital filters designs and their hardware point of views. 

 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล    3 (3-0-6) 

  SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

บล็อกไดอะแกรมของกระบวนการเขียนและอานสัญญาณ สัญญาณเขียน (NRZ, NRZI) ทรานสิ
ชัน ประเภทของสัญญาณรบกวน การประมวลผลสวนหนา ชองสัญญาณบันทึกขอมูลแนวนอนแนวต้ัง ทารเกตพี
อาร วงจรอิควอลไลสแบบ MMSE วงจรอิควอลไลสปรับคาได พีอารเอ็มแอล รหัสจํากัดความยาวบิตซ้ํา รหัสบล็อก
เชิงเสน ชองสัญญาณวนซ้ํา การออพติไมสชองสัญญาณ การกูคืนสัญญาณทางเวลาการประมวลผลสัญญาณแบบ 2 
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มิติสําหรับเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลในอนาคต เชน การบันทึกขอมูลแบบบิตแพตเทิรนมีเดีย การบันทึกขอมูลเชิง
แมเหล็กแบบสองมิติ การบันทึกขอมูลแบบความรอนเขาชวย เปนตน 

Block Diagram of Read/Write Process, Write Signal (NRZ, NRZI), Transition, Types 
of Noise, Front-End Processing, Recording Channels (LMR, PMR), Partial Response (PR) Target, 
MMSE equalizer, Adaptive equalizer, PRML, Runlength-limited codes, Linear Block codes, Timing 
Recovery, Iterative Channels, Channel Optimization, Timing Recovery,  Pre Amplifier in Read 
Channel. Two dimensional signal processing for future magnetic recording system e.g., Bit-
Patterned Media Recording, Two-Dimensional Magnetic Recording, and Heat-Assisted Magnetic 
Recording. 
 

12018624 ทฤษฎีการเขารหัส       3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

พื้นฐานและคณิตศาสตรสําหรับการเขาและถอดรหัสชองสัญญาณ เชน สนามจํากัด พีชคณิตแบบ
แอบสแทรก รหัส  BCH รหัสโพลีโนเมียลซิคลิก การถอดรหัส BCH และรหัสรีดโซโลมอน การถอดรหัสรีด
โซโลมอนแบบซอฟต 

Fundamental mathematics for encoding and decoding, i.e. finite field and 
abstract algebra; BCH codes; Cyclic polynomial codes; Decoding of BCH and Reed Solomon (RS) 
codes;  Soft decoding of RS codes. 

 

 

12018625 ทฤษฎีการเขารหัสขั้นสูงและการประยุกตใช งาน  3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

แนวคิดพื้นฐานและคณิตศาสตรในทฤษฎีการเขารหัสชองสัญญาณ รหัสบล็อกเชิงเสน รหัสซ้ํา 
รหัสแฮมมิง รหัสพาริต้ีเช็ก รหัสคอนโวลูชัน การถอดรหัสแบบวิเทอรบิ  การถอดรหัสแบบซอฟต การถอดรหัสวน
ลูป รหัสคอนสเตรนด ความจุของรหัส รหัส RLL รหัส MTR รหัส(0, G/I) 

Basic concepts and necessary terminology of coding theory; Linear block codes, 
Repetition codes, Hamming codes; Parity-check codes, Convolutional codes; Viterbi’s decoding 
techniques, Soft decoding, Iterative decoding, Constrained codes, Capacity, RLL codes, MTR 
codes, (0, G/I) codes, Channel Optimization methods. 
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7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

หลักพื้นฐานของของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการดีเอ็มเอไอซี (นิยาม การวัด การวิเคราะห 
การปรับปรุง และการควบคุม) สถิติสําหรับควบคุมระบบ แผนภาพควบคุมสําหรับตัวแปรตาง ๆ แผนภาพควบคุม
สําหรับแอตทริบิวต การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ และการวิเคราะหความสามารถของการวัดระบบ 

Basic concepts of quality improvement, the DMAIC process (define, measure, 
analyze, improve, and control), statistical process control, control charts for variables, control 
charts for attributes, analysis of process capability and measurement system capability. 

 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลติ  3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENT IN PRODUCTION ENGINEERING 

แนวคิดของการออกแบบการทดลองและความสามารถในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานทาง
วิศวกรรมและงานวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล บล็อค และคอนฟาวดิงซ 
ลาตินสแควร แบบจําลองการถดถอยแบบหลายตัวแปร การออกแบบการตอบสนองพื้นผิว การออกแบบที่ทนทาน
การออกแบบแบบเนสและสปลิทพลอท  

Concepts of design of experiments and be able to apply suitable techniques to 
conduct engineering and scientific research and development.Factorial Design, Blocking and 
Confounding, Latin Squares, Multi-variable Regression Models, Response Surface Designs, Robust 
Parameter Design, Nested and Split-Plot Designs. 

 

 

12018723 เหมืองขอมูลและเคร่ืองมือวิเคราะห   3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

รายวิชาน้ีประกอบดวยการทําเหมืองขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห ครอบคลุมถึงการใช
โปรแรมตาง ๆ เชน เอสคิวแอลโปรแกรม อารโปรแกรม เอ็กเซล เจเอ็มพีซอฟตแวร และมินิแทปซอฟตแวร  

This course contains various data mining and analysis tools.SQL programming, R 
programming, Excel, JMP software, and Minitab Software are cover. 
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ภาคผนวก จ 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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สรุปรายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทีส่ํานักหอสมุดกลางมีใหบริการ 

ลําดับ รายช่ือ ขอบเขตของเนื้อหา 

1 ASCE มีเน้ือหาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) มีรายช่ือ
วารสารอิเล็กทรอนิกส 33 ช่ือเรื่อง และมี Proceedings แบบ
ออนไลน 

2 ASME Transaction Journals มีเน้ือหาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineers) มี
วารสารอิเล็กทรอนิกส 26 ช่ือเรื่อง 

3 ASTM Standards & Journals มีเน้ือหาเกี่ยวกับมาตรฐานสากล จํานวน 12,000 รายการและมี
วารสารออนไลน 8 ช่ือเรื่อง 

4 International Journal of 
Systematic and Evolutionary 
Microbiology (IJSEM) 

เปนวารสารออนไลนสาขาวิชา Microbial Systematic มีเน้ือหา
ครอบคลุมดาน Phylogenetic  & Evolutionary, Micro - 
organisms  

5 The Journal of Antibiotics เปนวารสารออนไลนครอบคลุมสาขาวิชา Antibiotics และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

6 Journal Citation Reports (JCR) เปนฐานขอมูลที่ใชรายงานคา Impact Factor ของวารสาร 2 
Edition คือ Science Edition และ Social Science Edition 
รวบรวมขอมูลจากวารสารประมาณ 9000 ข่ือเรื่อง 

7 Journal of Near Infrared 
Spectroscopy 

เปนวารสารออนไลนครอบคลุมสาขาวิชา Chemometrics, 
Calibrations, Diffuse Reflection, NIR Imaging, On-Line Use, 
Fibre Optics, Sampling, Spectroscopy, Instrumentation, 
Remote Sensing  

8 Scopus เปนฐานขอมูลสาระสังเขปและการอางถึงของงานวิจัยแบบ peer-
reviewed ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีขอมูลมากกวา 55 ลาน
ระเบียน 

9 CAB Abstracts on CAB Direct + 
CAB Abstracts Plus หรือ CABI 

มีเน้ือหาการวิจัยดานวิชาการเกษตร มีเอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 
17000 รายการ มีวารสาร 120 ช่ือเรื่อง 

10 Access Science มีเน้ือหาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบทความมากกวา 
8,500 บทความ รายงานความกาวหนาผลงานวิจัย มีความหมาย
ของศัพทมากกวา 110000 คํามีภาพประกอบและกราฟฟคมากกวา 
15000 รูปชีวประวัตินักวิทยาศาสตรที่มีช่ือเสียงมากกวา 2000 คน 
จากสํานักพิมพ McGraw-Hill 
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11 Access Engineering Access Engineering Access Engineering เปนฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส จากสํานักพิมพ McGraw-Hill ที่ครอบคลุมเน้ือหา 
วิชาวิศวกรรมศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 230 เลม 

12 Material ConneXion เปนฐานขอมูลวัสดุออนไลน มีขอมูลของวัสดุเพื่อการออกแบบทั่ว
โลกมากกวา 7000 รายการ 

13 iQNewsClip บริการกฤตภาคขาวออนไลนจากหนังสือพิมพภายในประเทศทั้ง
ภาษา ไทยและภาษาตางประเทศมากกวา 30 ฉบับ 

14 NewsCenter บริการขอมูลขาวสารทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหขอมูล
แบบ real time 

15 
  

SpringerLink eBooks ป 2014 
  

เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ประมาณ 5,000 เลม
ครอบคลุมสาขาวิชา ทั้งหมด 
13 สาขาวิชา ดังน้ี 
1. Computer Science   
2. Engineering   
3. Biomedical and Life Science  
4. Medicine    
5. Mathematics and Statistics  
6. Humanitics, Social Sciences  
and law  
7. Business and Economics  
8. Physics and Astronomy     
9. Earth and Environment Science  
10. Chemistry and Materials Science  
11. Professional and Applied Computing 
12. Behavioral Science  
13. Architecture and design 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



157 มคอ .2  

 

 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



158 มคอ .2  

 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



159 มคอ.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและขอมูล 

ฉบับปพ.ศ. 2554 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวน้ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เมื่อวันที่ ....19...พฤศจิกายน...2559............................. 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งน้ีแลวในคราวประชุม 
 ครั้งที่……3……. /2559…เมื่อวันที่…30…มีนาคม…2559……………… 
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขน้ีเริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2559 ต้ังแตภาคเรียนที่ 2 
 ปการศึกษา 2559 เปนตนไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
 4.1 เพื่อตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูงภายในประเทศมากข้ึน 
 4.2เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งกําหนดใหทุกหลักสูตรมี
การปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป 
 4.3 เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาใหสามารถใชในการประกอบ
วิชาชีพในปจจุบัน 
 4.4 เพื่อใหหลักสูตรมีหลากหลายเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 4.5 เพื่อปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการเรียนรูของผูที่
ตองการเรียนมากข้ึน 
5. สาระในการปรับปรุงแกไข 
 5.1 ปรับช่ือสาขาวิชาจากวิศวกรรมระบบและขอมูลเปนสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

5.2 ปรับหลักสูตรจากหลักสูตรภาษาไทยเปนหลักสูตรนานาชาติ 
 5.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงเปน 10 วิชา ดังน้ี 
 1. แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต 
 2. คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและการผลิต 
 3. การประยุกตระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 
 4. วัสดุศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต 
 5. ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการขนสงและการผลิต 
 6. การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพื่องานประยุกตในอุตสาหกรรม 
 7. การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับอุตสาหกรรม 
 8. การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป 
9. การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม 
10. ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต 
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 5.4  จัดหมวดวิชาใหสอดคลองกับโครงสรางของ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.5  ปรับปรุงรายวิชาและจัดหมวดกลุมวิชาเลือกใหมใหสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรใหมและเพื่อตอบ 
สนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ ไดแก 
  1. กลุมวิชาดานการจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม ( Computer Simulation 
forEngineering) 
  2. กลุมวิชาดานวัสดุวิศวกรรมข้ันสูง (Advanced Engineering Materials) 
  3. กลุมวิชาดานทัศนศาสตรและวิศวกรรมเลเซอร (Optics and Laser Engineering) 
  4. กลุมวิชาดานระบบอัตโนมัติ (Automation System) 
  5. กลุมวิชาดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) 
  6. กลุมวิชาดานการประมวลผลสัญญาณข้ันสูงสําหรับการจัดเก็บขอมูล ( Advanced 
SignalProcessing for Data Storage) 
  7. กลุมวิชาดานการปรับปรุงการผลิตเชิงสถิติ (Statistical Productivity Improvement) 
 5.6  เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยการปรับเปลี่ยนรหัสวิชา หรือปรับเปลี่ยนช่ือวิชา หรือ
ปรับเปลี่ยนคําอธิบายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก ใหสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตร และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันมากข้ึน 
 5.7  ลดรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบและขอมูล ในแผน ก แบบ ก1 เน่ืองจากตองการ
ใหผูเรียนมีเวลามุงทํางานวิจัยมากย่ิงข้ึน 
 
 6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไขเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังน้ี 
 
 แผน1.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

เกณฑกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาบังคับ  
 

ไมนอยกวา 
48หนวยกิต 

 

6* - 
หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา) - - 
หมวดวิชาสัมมนา 1* 1* 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ 48 48 

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 48 48 48 
*เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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  แผน2.1 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาโท 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

เกณฑกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาบังคับ  
 

ไมนอยกวา 
48หนวยกิต 

6 6 
หมวดวิชาคณิตศาสตร - - 
หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา) 6 6 
หมวดวิชาสัมมนา 1* 1* 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 36 36 
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 48 48 48 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
 

แผน 2.2 ผูเขาศึกษาสําเร็จปริญญาตรี 

หมวดวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

เกณฑกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาบังคับ  
 

ไมนอยกวา 
72หนวยกิต 

9 9 
หมวดวิชาคณิตศาสตร - - 
หมวดวิชาเลือก (ไมนอยกวา) 15 15 
หมวดวิชาสัมมนา 1* 1* 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 48 48 48 
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 72 72 72 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
หมวดวิทยานิพนธ หมวดสัมมนา หมวดวิชาการวิจัย 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
12018401 
วิทยานิพนธ6 (0-12-6) 
THESIS 
(แบบ 1.1 และแบบ 2.2) 

วิชาเดิม วิชาเดิม 

12018501 
วิทยานิพนธ9 (0-18-9) 
THESIS  
(แผน 2.1) 

วิชาเดิม วิชาเดิม 

12018001 
สัมมนา1(0-3-2) 
SEMINAR 

(แบบ 1.1 และแบบ 2.1 และแบบ 2.2) 

 

วิชาเดิม วิชาเดิม 

12018601  
ระเบียบวิธีวิจัย3(3-0-6) 

RESEARCH METHODOLOGY 

(แบบ 1.1 และแบบ 2.1 และแบบ 2.2) 

 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

 
 

ไมมี 

12018602   

ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนากระบวนการ
ผลิต  3(3-0-6) 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 
MANUFACTURING PROCESS 

วิชาใหม 

หมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
12018701 
การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับวิศวกร3 (3-0-6) 

 STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERING 
ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

12018702 
การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตร3 (3-0-6) 
MATHERMATIC MODELING 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

12018703 

ระเบียบวิธรีะบบ3 (3-0-6) 

SYSTEM METHODOLOGY 

 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

  

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
 
 

ไมมี 

12018811   
แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรดานวิศวกรรมระบบ
การผลิต 
3(3-0-6) 
MATHEMATICAL MODELING OF 
PRODUCTION SYSTEMS ENGINEERING 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018812 
คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต 
3(3-0-6) 
COMPUTER AIDED DESIGNS AND 
MANUFACTURING 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018813   
การประยุกตระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 
APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR 
INDUSTRIAL PROCESS 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018814   
วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต 
3(3-0-6) 
MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING 
INDUSTRY 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018815   
ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการขนสงและการ
ผลิต 
3(3-0-6) 
EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND 
MANUFACTURING 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018816   
การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกต
ในอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 
ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR 
INDUSTRIAL APPLICATIONS 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018817 
การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 
STATISTICAL ANALYSIS FOR 
MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018818 
การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับ
ผลิตภัณฑขึ้นรูป 
3(3-0-6) 
DESIGN AND MANUFACTURING FOR 
MATERIAL FORMING PROCESSES 

วิชาใหม 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
 

ไมมี 
12018819 
การจัดการพลังงานสําหรับอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 
INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018820 
ความเขากันไดทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟาใน
กระบวนการผลิต 
3(3-0-6) 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN 
MANUFACTURING 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018821 
หัวขอคัดสรรในเร่ืองระบบการผลิตขั้นสูง1 
3(3-0-6) 
SELECTED TOPICS IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM 1 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018822 
หัวขอคัดสรรในเร่ืองระบบการผลิตขั้นสูง 2 
3(3-0-6) 
SELECTED TOPICS IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM 2 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018823 
หัวขอคัดสรรในเร่ืองระบบการผลิตขั้นสูง 3 
3(3-0-6) 
SELECTED TOPICS IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM 3 

วิชาใหม 

หมวดวิชาเลือก (เฉพาะแบบ 2.1 และแบบ 2.2) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
12018101 
พ้ืนฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ 
3 (3-0-6)   
FUNDAMENTAL OF HDD TECHNOLOGY 
 

12018621 
พ้ืนฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ   
3(3-0-6) 
FUNDAMENTAL OF HARD DISK DRIVE 
TECHNOLOGY 

เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อภาษาอังกฤษ 
และรายละเอียดรายวิชา 

12018102 
กระบวนการผลิตฮารดดิสกไดรฟ   
3 (3-0-6) 
HARD DISK DRIVE MANUFACTURING  
PROCESS 

 
 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

12018103 
ทฤษฎีการบันทึกขอมูลโดยสนามแมเหล็ก 
3 (3-0-6) 
MAGNETIC RECORDING TECHNOLOGY 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018104 
ไตรโบโลยีและกลศาสตรของฮารดดิสกไดรฟ 
3 (3-0-6) 
TRIBOLOGY AND MECHANICS IN HDD 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
12018105 
การควบคุมส่ิงปนเปอนและไฟฟาสถิต 
3 (3-0-6) 
CONTAMINATION AND ESD CONTROL 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018106 
การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล 
3 (3-0-6) 
SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

12018623 
การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล   
3(3-0-6) 
SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

เปล่ียนรหัสวิชาและแกไขรายละเอียดรายวิชา 

12018107 
ระบบเซอรโวในฮารดดิสกไดรฟ 
3 (3-0-6) 
SERVVO SYSTEM IN HDD 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018108 
หนวยความจําแบบโซลิดสเตท 
3 (3-0-6)    
SOLID-STATE MEMORIES 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018109 
หัวขอคัดสรรในเร่ืองเทคโนโลยีการบันทึกขอมูล3 
(3-0-6) 
SELECTED TOPIC IN DATA STORAGE    
TECHNOLOGY 

 
 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

12018201 
การใชคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรม 
3 (3-0-6) 
COMPUTER AIDED ENGINEERING   

12018123 
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม  
3(3-0-6) 
COMPUTER AIDED ENGINEERING 

เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย และแกไข
รายละเอียดของรายวิชา 

12018202 
หุนยนตอุตสาหกรรม 
3 (3-0-6) 
INDUSTRIAL ROBOTICS 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018203 
การควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัต ิ
3 (3-0-6) 
MANUFACTURING AUTOMATION 
CONTROL 

 
 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

12018204 
การใชเคร่ืองมือวัดและคอมพิวเตอรชวยเก็บ 
ตัวอยางขอมูล 
3 (3-0-6) 
INSTRUMENTATION AND COMPUTER   
AIDED DATA ACQUISITION 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018205 
การจําลองระบบ 
3 (3-0-6) 
SYSTEM SIMULATION 
 

 
 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
12018206 
ทฤษฏีระบบเชิงเสน   
3 (3-0-6) 
LINEAR SYSTEM THEORY 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018207 
ทฤษฏีเหมาะที่สุด 
3 (3-0-6) 
OPTIMIZATION THEORY  

 
ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

12018208 
การออกแบบความคงทนและระบบการผลิต 
3 (3-0-6) 
ROBUST DESIGN AND PRODUCTION  
SYSTEMS 

 
 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

12018209 
การควบคุมระบบ 
3 (3-0-6) 
CONTROL OF SYSTEMS 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018210 
ระบบการผลิตและประกอบแบบยืดหยุน 
3 (3-0-6) 
FLEXIBLE MANUFACTURING AND 
ASSEMBLY SYSTEMS   

 
 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

12018211 
การประเมินราคาในระบบการผลิต 
3 (3-0-6) 
COST ESTIMATION IN THE       
MANUFACTURING ENVIRONMENT  

 
 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

12018212 
การบริหารจัดการเทคโนโลยี 
3 (3-0-6) 
INTRODUCTION TO TECHNOLOGY  
MANAGEMENT 

 
 

ยกเลิกรายวิชา ยกเลิกรายวิชา 

12018213 
ทฤษฎีการควบคุมแบบไมเชิงเสน 
3 (3-0-6) 
NONLINEAR CONTROL THEORY   

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018214 
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง   
3 (3-0-6) 
ADVANCED MANUFACTURING METHODS  

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018215 
หัวขอคัดสรรในเร่ืองวิศวกรรมระบบ 
3 (3-0-6) 
SELECTED TOPIC IN SYSTEM ENGINEERING  
 
 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
12018216 
ทักษะวิศวกรรมการผลิต 
3 (3-0-6) 
MANUFACTURING ENGINEERING PRACTICE 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018301 
คอมพิวเตอรวิชั่น 3 มิต ิ
3 (3-0-6) 
3 D COMPUTER VISION 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018302 
การเรียนรูของเคร่ืองจักร   
3 (3-0-6) 
MACHINE LEARING 

 
วิชาเดิม 

วิชาเดิม 

12018303 
ระบบสมองกลฝงตัวแบบอัจฉริยะ 
3 (3-0-6) 
INTELLIGENT EMBEDDED SYSTEM 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018304 
เทคนิคในปญญาประดิษฐ 
3 (3-0-6) 
TECNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 
วิชาเดิม 

วิชาเดิม 

12018305 
แบบจําลองสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ 
3 (3-0-6) 
ENVIRONMENTAL MODELING AND   
DECISION SUPPORT SYSTEMS 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

12018306 
สัญญาณและระบบ 
3 (3-0-6) 
SIGNAL AND SYSTEM 

 
ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

018307 
การรักษาความปลอดภัยทางขอมูล 
3 (3-0-6) 
INFORMATION SECURITY 

 
ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

12018308 
โครงขายการวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรม  
3 (3-0-6) 
INDUSTRIAL CONTROL AND     
INSTRUMENTATION NETWORKS   

 
ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

12018309 
สารสนเทศศาสตรอุตสาหกรรม   
3 (3-0-6) 
INDUSTRIAL INFORMATICS 

 
ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
12018308 
โครงขายการวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรม3 
(3-0-6) 
INDUSTRIAL CONTROL AND     
INSTRUMENTATION NETWORKS   

 
ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

12018310 
ระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะ   
3 (3-0-6)  
INTELLIGENT INDUSTRIAL SYSTEMS 

 
ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

12018311 
หัวขอคัดสรรในเร่ืองสารสนเทศศาสตร
อุตสาหกรรม  
3 (3-0-6) 
SELECTED TOPICS IN INDUSTRIAL                    
INFORMATICS 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

 
 

ไมมี 

12018121 
การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาสําหรับประจุไฟฟาสถิตและการ
รบกวนทางไฟฟา 
3 (3-0-6) 
APPLIED NUMERICAL 
ELECTROMAGNETICSIN ESD/EMI 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018122 
วงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง 
3 (3-0-6) 
HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018124 
ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม 
3 (3-0-6) 
FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING 

 
วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018125 
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 
3 (3-0-6) 
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018221 
วัสดุอิเล็กทรอนิกส 
3 (3-0-6) 
ELECTRONIC MATERIALS 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018222 
วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกและการประยุกต 
3 (3-0-6) 
FERROELECTRIC MATERIALS AND 
APPLICATION 

 
วิชาใหม 

 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
 
 

ไมมี 

12018224 
การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสด ุ
3 (3-0-6) 
PHYSICAL AND CHEMICAL 
CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018321 
การประมวลผลภาพ 
3 (3-0-6) 
IMAGE PROCESSING 

 
วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018322 
จักรกลวิทัศน 
3 (3-0-6) 
MACHINE VISION 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018323 
การเรียนรูจดจําสําหรับจักรกลวิทัศน 
3 (3-0-6) 
PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE 
VISION 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018324 
พ้ืนฐานของโครงขายนิวรอน 
3 (3-0-6) 
INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 

 
วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018325 
ชีววิทยาทางพันธุกรรม 
3 (3-0-6) 
GENETIC NEUROBIOLOGY 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018421 
ฟสิกสของอุปกรณก่ึงตัวนํา 
3 (3-0-6) 
PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018422 
เคร่ืองมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 
3 (3-0-6) 
OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND 
DEVICES 

 
วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018423 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกส
พิมพได 
3 (3-0-6) 
ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC 
DEVICES 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018424 
ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 
3 (3-0-6) 
PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL 
ENGINEERING 

วิชาใหม 
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ไมมี 

12018425 
เลเซอร 
3 (3-0-6) 
LASERS 

 
วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018426 
นาโนโฟโตนิคส 
3 (3-0-6) 
NANOPHOTONICS 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018521 
การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว 
3 (3-0-6) 
EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND 
APPLICATION 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018522 
ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอใชงาน
สําหรับระบบสมองกลฝงตัว 
3 (3-0-6) 
MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR 
EMBEDDED SYSTEM 

 
วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018523 
การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกตแบบโอเพนซอรส 
3 (3-0-6) 
OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM AND 
SOFTWARE DEVELOPMENT 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018524 
การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ
บนระบบสมองกลฝงตัว 
3 (3-0-6) 
SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR 
EMBEDDED SYSTEM 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018525 
ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสําหรับยุคไอโอ
ท ี
3 (3-0-6) 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS 

 
วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018622 
การประมวลผลสัญญาณ 
3 (3-0-6) 
SIGNAL PROCESSING 

วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018623 
การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล 
3 (3-0-6) 
SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) เหตุผลในการปรับปรุง 
 

ไมมี 
12018624 
ทฤษฎีการเขารหัส 
3 (3-0-6) 
CODING THEORY 

 
วิชาใหม 

 
 

ไมมี 

12018625 
ทฤษฎีการเขารหัสขั้นสูงและการประยุกตใชงาน3 
(3-0-6) 
ADVANCED CODING THEORY AND 
APPLICATIONS 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018721 
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ
3 (3-0-6) 
STATISTICAL QUALITY CONTROL 

วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018722 
การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต
3 (3-0-6) 
DESIGN OF EXPERIMENT IN PRODUCTION 
ENGINEERING 

 
วิชาใหม 

 
ไมมี 

12018723 
เหมืองขอมูลและเคร่ืองมือวิเคราะห 
3 (3-0-6) 
DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

วิชาใหม 
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รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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1. ผศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง  

 

International Journal Publication 
1. W. Phuchaduek, T. Jamnongkan, U.Rattanasak, S. Boonsang, S. Kaewpirom “Improvement 
in physical and electrical properties of poly(vinyl alcohol) hydrogel conductive polymer 
composites,” Journal of Applied Polymer Science, 132 (28), art. no. 42234, 2015. (ISI, IF = 
1.768) 
2. R. Roajanasiri, N.Afzulpurkar, S.Boonsang“A solder bridging rework study and an 
experimental investigation of the TuMR magnetic head,”, IEICE Electronics Express, 9 (21), pp. 
1683-1694., 2012. (ISI, IF = 0.320) 
3. R. Roajanasiri, N. Afzulpurkar, S. Boonsang“The simulation of solder bridging on TuMR 
magnetic head connector,”, Applied Mechanics and Materials, 157-158, pp. 144-148.., 2012. 
(Scopus) 
4. M. Lohakan, T. Jamnongkan, C. Pintavirooj, S. Kaewpirom, S. Boonsang, “A numerical 
model for ultrasonic measurements of swelling and mechanical properties of a swollen PVA 
hydrogel” ULTASONICS 50 (8), pp 782-78, 2010 (ISI, IF = 1.942) 
5. B. Dutton, S. Boonsang, R.J. Dewhurst“Modelling of magnetic fields to enhance the 
performance of an in-plane EMAT for laser-generated ultrasound” ULTRASONICS, 44 
(SUPPL.), pp. e657-e665. 2006 (ISI, IF = 1.942) 
6. M. Lohakan, O. Wiriyanuruknakorn, S. Boonsang, C. Pintavirooj “Time dependent analysis 
of magnetic fluid based on Navier-Stokes equations, Maxwell's equations and heat 
equations” WSEAS Transactions on Electronics, 3 (8), pp. 410-416. 2006 (Scopus) 
7. S. Kaewpirom, S. Boonsang “Electrical response characterisation of poly(ethylene glycol) 
macromer (PEGM)/chitosan hydrogels in NaCl solution” EUROPEAN POLYMER JOURNAL 42 
(7): pp:1609-1616, 2006 (ISI, IF = 3.005) 
8. S. Boonsang, R.J. Dewhurst“A sensitive electromagnetic acoustic transducer for picometer-
scale ultrasonic displacement measurements” SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 127 
(2): pp:345-354, 2006 (ISI, IF = 1.903) 
9. B. Dutton, S. Boonsang, R.J. Dewhurst “A new magnetic configuration for a small in-plane 
electromagnetic acoustic transducer applied to laser-ultrasound measurements: Modelling 
and validation” SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 125 (2): pp: 249-259, 2006 (ISI, IF = 
1.903) 
10. S. Boonsang, R.J. Dewhurst“Signal enhancement in Rayleigh wave interactions using a 
laser-ultrasound/EMAT imaging system” ULTRASONICS 43 (7): pp: 512- 523 2005 (ISI, IF = 
1.942) 
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11. S. Boonsang, R.J. Dewhurst “Pulsed photoacoustic signal characterization incorporating 
near- and far-field diffraction effects” MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 16 (4): pp: 
885-899, 2005 (ISI, IF = 1.433) 
12. S. Boonsang, J. Zainal, R.J. Dewhurst “Synthetic aperture focusing techniques in time and 
frequency domains for photoacoustic imaging” INSIGHT 46 (4): pp:196-199, 2004 (ISI, IF = 
0.535) 
13. S. Boonsang, R.J. Dewhurst“Enhancement of laser-ultrasound/electromagneticacoustic 
transducer signals from Rayleigh wave interaction at surface features” APPLIED PHYSICS 
LETTERS 82 (19): pp: 3348-3350,2003 (ISI, IF = 3.302) 
14. S.Boonsang, “Photoacoustic generation mechanism and measurement systems for 
biomedical applications”, International Journal of applied biomedical engineering, 2(1), pp 
17-23. 
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2. ดร.สันทัด ชูวงคอินทร 

• Refereed and Archival Journal Articles  

1. Q. Zexuan, Y. Hongjun, S. Chuwongin, Z. Deyin, M. Zhenqiang, and Z. Weidong, "Design of 
Fano Broadband Reflectors on SOI," Photonics Technology Letters, IEEE, vol. 22, pp. 1108-
1110, 2010.  
2. H. Yang, S. Chuwongin, Z. Qiang, L. Chen, H. Pang, Z. Ma, and W. Zhou, "Resonance control 
of membrane reflectors with effective index engineering," Applied Physics Letters, vol. 95, 
pp. 023110- 023110-3, 2009.  
3. Y. Hongjun, Z. Deyin, S. Jung-Hun, S. Chuwongin, K. Seok, J. A. Rogers, M. Zhenqiang, and 
Z. Weidong, "Broadband Membrane Reflectors on Glass," Photonics Technology Letters, IEEE, 
vol. 24, pp. 476-478, 2012.  
4. Weidong Zhou, Zhenqiang Ma, Hongjun Yang, ZexuanQiang, Guoxuan Qin, Huiqing Pang, Li 
Chen, Weiquan Yang, SanthadChuwongin, and Deyin Zhao, "Flexible photonic-crystal Fano 
filters based on transferred semiconductor nanomembranes," Journal of Physics D: Applied 
Physics, vol. 42, 234007, 2009.  
5. Rui Li, Shuling Wang, SanthadChuwongin,Weidong Zhou, "Nanoscale Silver-assisted Wet 
Etching of Crystalline Silicon for Flexible Large Area Photovoltaics," Journal of Nanoscience 
and Nanotechnology, 2012.  
6. H. Yang, D. Zhao, S. Chuwongin, J.-H.Seo, W. Yang, Y. Shuai, J. Berggren, M. Hammar, Z. Ma 
and W. Zhou, “Transfer printing stacked nanomembrane lasers on silicon”, Nature Photonics 
6, 617-622 (2012). AOP July 22, 2012. 
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2012.160.html.  
7. W. Zhou, Z. Ma, S. Chuwongin, Y.-C.Shuai, J.-H.Seo, D. Zhao, H. Yang, and W. Yang, 
"Semiconductor nanomembranes for integrated silicon photonics and flexible Photonics," 
Optical and Quantum Electronics, vol. 44, pp. 605-611, 2012. 
8. D. Zhao, H. Yang, S. Chuwongin, J.H. Seo, Z. Ma and W. Zhou, “Design of photonic crystal 
membrane reflector based VCSELs”, IEEE Photon. J.  
9. Chadha, D. Zhao, S. Chuwongin, Z. Ma, and W. Zhou, “Polarization- and angle-dependent 
characteristics in two dimensional photonic crystal membrane reflector”, Appl. Phys. Lett 
103.21 (2013):211107  
10. R. Li, S. Wang, S. Chuwongin, and W. Zhou, “Nanoscale Silver-Assisted Wet Etching of 
Crystalline Silicon for Anti-Reflection Surface Textures”, J. Nanosciece and Nanotech. Vol. 
13(1), 493-7 (2013). 
11. W. Zhou, D. Zhao, Y. Shuai, H. Yang, S. Chuwongin, A. Chadha, J.-H. Seo, K. Wang, V. Liu, 
Z. Ma, and S. Fan, “Fano resonance photonic crystal nanomembrane photonics (Invited 
review)”, Prog. Quantum.Electron.38, 1-74 (2014). 
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• Conference proceedings  

1. Y. Hongjun, S. Chuwongin, C. Li, Q. Zexuan, Z. Weidong, P. Huiqing, and M. Zhenqiang, 
"Spectral trimming of fano reflectors on silicon and glass substrates," in IEEE LEOS Annual 
Meeting, Long Beach, CA, Nov. 9-13, 2008, pp. 818-819.  
2. S. Chuwongin, Y. Weiquan, Y. Hongjun, Z. Weidong, and M. Zhenqiang, "Flexible crystalline 
InPnanomembrane LED arrays," in IEEE Photonics Society Annual Meeting, Denver, Nov. 8-11, 
2010, pp. 643-644.  
3. W. Zhou, Z. Ma, H. Yang, L. Chen, W. Yang, Z. Qiang, G. Qin, H. Pang, S. Chuwongin, and D. 
Zhao, "Semiconductor nanomembranes for stacked and flexible photonics (Invited)," in 
Photonics West, Silicon Photonics V, San Francisco, California, USA, 2010, pp. 76060U-10.  
4. W. Zhou, Z. Ma, W. Yang, S. Chuwongin, Y.-C. Shuai, J.-H.Seo, D. Zhao, H. Yang and R. 
Soref, “Semiconductor nanomembranes for integrated and flexible photonics,” (INVITED), in 
International Topical Meeting on Information Photonics, Ottawa, Canada, May 18-20, 2011, 
pp. 1-2.  
5. W. Yang, H. Yang, S. Chuwongin, J.-H.Seo, Z. Ma, J. Berggren, M. Hammar, and W. D. Zhou, 
“FrameAssisted Membrane Transfer for Large Area Optoelectronic Devices on Flexible 
Substrates”, in IEEE Winter 2011 Topicals on Photonic Materials and Integration 
Architecuture, Keystone, CO, Jan. 10-12, 2011 , pp. 113-114.  
6. A. S. Chadha, W. Yang, T. K. Saha, S. Chuwongin, Y. Shuai, W. Zhou, Z. Ma, and G. J. Brown, 
"Spectral selective absorption enhancement from stacked ultra-thin InGaAs/Si Fano 
resonance membranes," in San Francisco, California, USA, 2012, pp. 82680G-7.  
7. M. Rakhmanov, T. Miller, A. Gribovskiy, B. Frost, S. Chuwongin, D. Zhao, W. Zhou, "Su b-
Wavelength Diffraction Losses in a Silicon Nano-Patterned Membrane," in IEEE Photonics 
2012 conference, Hyatt Regency San Francisco Airport Burlingame, California USA, 2012.  
8. Rui Li, SanthadChuwongin ,Shuling Wang, Weidong Zhou, "Ag-Assisted Electrochemical 
Etching of Silicon for Antireflection in Large Area Crystalline Thin-Film Photovoltaics," in 38th 
IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 2012.  
9. S. Chuwongin, H. Yang, J.-H.Seo, D. Zhao, W. Yang, J. Berggren, M. Hammar, Z. Ma, and 
W.D. Zhou, " "Nanomembrane Transfer Printing for MR-VCSELs on Silicon," in IEEE Photonics 
2012 conference, 2012.  
10. SanthadChuwongin, Deyin Zhao, Y. Shuai,Hongjun Yang, Weidong Zhou, Jung -Hun Seo, 
Zhenqiang Ma, "Transfer printed 2D crystalline semiconductor nanomembranes for photonic 
crystal Fano resonance filters and reflectors on Si and flexible substrates," in US-KOREA JSNT 
2012(Poster).  
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11. D. Zhao, S. Chuwongin, H. Yang, J.-H. Seo, J. Berggren, M. Hammar, Z. Ma and W.Zhou, 
“Transfer printing photonic crystal nanomembrane lasers on silicon with low optical 
pumping threshold (POSTDEADLINE paper)”, 9th International Conference on Group IV 
Photonics, Aug. 29-31, 2012, San Diego, CA.  
12. A. Gribovskiy, T. D. Miller, and M. Rakhmanov, S. Chuwongin, D. Zhao, andW. Zhou, 
“Wide-Angle Polarization-Dependent Diffraction in a Silicon Nano-Patterned Membrane 
Reflector”, Texas section American Physical Society Fall 2012 Meeting, Lubbock, TX, Oct. 25-
27, 2012.  
13. W. Fan, D. Zhao, S. Chuwongin, J.-H.Seo, H. Yang, J. Berggren, M. Hammar, Z. Ma, and W. 
Zhou, “Electrically-pumped membrane-reflector surface-emitters on silicon”, IEEE Summer 
Topicals Meeting on Micro- and Nano-cavity Integrated Photonics, July 8-10, 2013, Hilton 
Waikoloa Village, Waikoloa Hawaii, USA.  
14. W. Fan, D. Zhao, S. Chuwongin, J.-H.Seo, H. Yang, J. Berggren, M. Hammar, Z. Ma, and W. 
Zhou, “Fabrication of Electrically-pumped Resonance-cavity Membrane-reflector Surface-
emitters on Silicon”, IEEE Photonics Conference 2013, Sept. 8-12, 2013, Hyatt Regency 
Bellevue, Bellevue, Washington, USA. 
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3. ดร.กมล วสะภิญโญกุล 

Publications 

1. KamolWasapinyokul, W. I. Milne, D. P. Chu Origin of the threshold voltage shift of organic 
thin film transistors under light illumination Journal of Applied Physics, 109 (8): p. 084510, 
2011  
2. Xuhua Wang, KamolWasapinyokul, Wei D. Tan, Ruth Rawcliffe, Alasdair J. Campbell, Donal 
D. C. Bradley Device physics of highly sensitive thin film polyfluorene copolymer organic 
phototransistors Journal of Applied Physics, 107 (2): p. 024509, 2010 
3. KamolWasapinyokul, W. I. Milne, D. P. Chu Photoresponse and saturation behaviour of 
organic thin film transistors Journal of Applied Physics, 105 (2): p. 024509, 2009 
4. Xuhua Wang, KamolWasapinyokul, Wei D. Tan, Ruth Rawcliffe, Alasdair J. Campbell, Donal 
D. C. Bradley Highly sensitive thin film polymer phototransistors Proceedings of SPIE, 6658: p. 
66581C, 2007  

Conferences (* = presenting author) 
1. K. Wasapinyokul, S. Chanyawadee, R. Leecharoen, S. Chuwongin, A. Charoensuk: Effects of 
baffle in integrating sphere on total luminous flux Measurement (Poster presentation), 
presented in New Developments and Applications in Optical Radiometry (NEWRAD). 24th -
27th June 2014 
2. K. Wasapinyokul*, R. Leecharoen, S. Chanyawadee, R, Chuenchom, A. Krachangmol: Effects 
of integrating sphere conditions on the sphere uniformity (oral presentation), presented in 
The International Conference on Optics in Precision Engineering and Nanotechnology. 9th -
11th April 2013, Singapore. 2012  
3. K. Wasapinyokul*, R. Leecharoen, S. Chanyawadee, R, Chuenchom, P. Jamparuang, K. 
Chumpol, C. Charoenkij, A. Krachangmol: Effects of integrating sphere conditions on the 
spatial response distribution function in the total luminous flux measurement (oral 
presentation), presented in The XX IMEKO World Congress. 9th -14th September 2012, 
Busan, Republic of Korea. 2011  
4. K. Wasapinyokul*, W. I. Milne, D. P. Chu: Organic pyroelectric thin film transistors (oral 
presentation), presented in The 7 th International Thin Film Transistor Conference (ITC 2011). 
3 rd -4 th March 2011, Cambridge, UK.  
5. K. Wasapinyokul*, W. I. Milne, D. P. Chu: Origin of the threshold voltage shift in organic thin 
film transistors under light illumination (poster presentation), presented in The 7 th 
International Thin Film Transistor Conference (ITC 2011). 3 rd -4 th March 2011, Cambridge, 
UK. 2010  
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6. K. Wasapinyokul*, W. I. Milne, D. P. Chu: Evaluation of photo-responses in organic 
phototransistors over a period of 18 months (poster presentation), presented in The 
International Conference on Organic Electronics (ICOE 2010). 23rd -25th June 2010, Paris, 

France. 2009 • K. Wasapinyokul*, W. I. Milne, D. P. Chu: Modelling the Photo-response 
saturation behaviour of organic thin film transistors (oral presentation), presented in The 2 
nd International Workshop on Compact Thin-Film Transistor (TFT) Modeling for Circuit 
Simulation. 25th September 2009, London, UK. 
7. K. Wasapinyokul*, W. I. Milne, D. P. Chu: Organic pyroelectric thin film transistors (oral 
presentation), presented in The International Conference on Organic Electronics (ICOE 2009). 
15th -17th June 2009, Liverpool, UK. 
8. K. Wasapinyokul*, W. I. Milne, D. P. Chu: Photoresponse and saturation behaviour of 
organic thin film transistors (oral presentation), presented in KyotoCambridge Joint Seminar 
for Young Scientists; Challenging Conventional Concepts of Electrical Materials and Devices. 
3 rd March 2009, Cambridge, UK. 2008  
9. K. Wasapinyokul*, D. P. Chu, W. I. Milne: Photoresponse of inkjet-fabricated air-stable 
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