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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ /วิทยาเขต/วิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขัน้ สูง
หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
Bachelor of Engineering
Program in Manufacturing System Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิต)
(อังกฤษ) :
Bachelor of Engineering (Manufacturing System Engineering)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
(อังกฤษ) :
B.Eng. (Manufacturing System Engineering)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี)
วิศวกรรมระบบการผลิต เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน
ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
ระบบควบคุม และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้าน
วิศวกรรมระบบการผลิตสู่การดําเนินงานของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในการเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับระบบอุตสาหกรรมของไทย ยกระดับมาตรฐานการผลิต และนับเป็นการเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรแรงงานของไทยเพื่อก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ที่ให้มีการสร้างกลไกเชื่อมรอยต่อระหว่างการวิจัยและขยาย
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของงานวิจัยที่ครบวงจรเพื่อขยายกําลังการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการ (Lab
Scale) ไปสู่การผลิตจริงระดับอุตสาหกรรม (Commercial Scale) และการประยุกต์เทคโนโลยีทาง
อุตสาหกรรม (Industrial Application)
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่  กําหนดการเปิดสอน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5 / 2554 .
เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 .
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 6 / 2554 .
เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 .
 หลักสูตรปรับปรุง  กําหนดการเปิดสอน เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2560 .
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2 / 2560 .
เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 .
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2560 .
เมื่อวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 .
 รับรองหลักสูตรโดย
(หมายถึงสภาวิชาชีพ)
เดือน
พ.ศ.
.
เมื่อวันที่
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในปีการศึกษา 2558
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทํางานวิจัย ยกเว้น
อาชีพที่ต้องขอใบประกอบวิชาชีพ
9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และเลขประจําตัวบัตรประชาชนของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ระบุตําแหน่งทางวิชาการ
1. ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต

-

-

-

2. ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน

-

3. ดร.ฉัตรพล ภคศิริ

-

-

-

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
เลขประจําตัว
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา
ประชาชน
3-1014-00493-63-7
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2530
MS. (Electro - Physics), George
Washington University,
Washington, USA, 2532
Ph.D. (Electrical and Computer
Engineering), Carnegie Mellon
University, USA, 2536
3-6707-00083-77-3
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554
3-1024-00526-90-1
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2539
M.S. (Electrical Engineering)
University of Houston, USA,
2544
Ph.D. (Electrical Engineering)
University of Houston, USA,
2548
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ชื่อ-สกุล
ระบุตําแหน่งทางวิชาการ
4. ผศ.ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ

-

5. ผศ.ดร.จตุพร ทองศรี

-

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
ปีที่สาํ เร็จการศึกษา
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549
วท.ด (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554

|

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-7403-00472-09-7

3-3204-00026-75-1

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็น
อันดับหนึ่งของประเทศ เฉลี่ยปีละสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่า
การส่งออกสินค้าทั้งหมด มีการลงทุนในประเทศประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดย
มีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นนักลงทุนไทย ผู้ประกอบการที่ร่วมทุน และผู้ประกอบการที่เป็นนักลงทุน
ต่างชาติ สร้างการจ้างงานในประเทศกว่าสี่แสนคน หรือร้อยละ 14 ของการจ้างงานทั้งหมด รวมถึง
เป็นฐานการผลิตที่สําคัญในอาเซียน หลายบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึง
มีความต้องการวิศวกรและนักออกแบบที่มีความรู้เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงการได้
ผลิตภัณฑ์ออกมา เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า ซึ่งวิศวกรสาขานี้ต้องมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต เช่น การวางแผนการผลิต การตรวจรับและตรวจสอบวัตถุดิบ การ
ปรั บปรุ งแบบเพื่อ ให้ส ามารถผลิ ตได้ อย่างเหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมต้นทุน รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลสําหรับใช้
ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
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นอกจากนี้หลายบริษัทในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ และอุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม จําเป็นต้องใช้วิศวกรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านการผลิต เช่น กระบวนการปลูกแผ่นฟิล์มบางระดับนาโนเมตร การผลิตและการ
วัดที่มีความละเอียดสูง ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยําสูง การควบคุมสิ่งปนเปื้อนใน
การผลิต การควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิต มาตรวิทยาขั้นสูง เครื่องมือวิเคราะห์ทางวัสดุชั้นสูง เป็น
ต้น ในรายวิชาดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างมากสําหรับวิศวกรที่เข้าทํางานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตหรือวิศวกรรมอุตสาหการ
ในมหาวิทยาลัยใด ที่บรรจุรายวิชาดังกล่าวที่มีความจําเป็นต่ออุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากร
บุคคลทางด้านวิ ศวกรรมระบบการผลิ ต ในการพัฒนาศั กยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตใน
อุตสาหกรรมไทยให้สูงขึ้น การเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการ
ผลิตจึงถือเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้ านสังคม โดยเฉพาะในยุคปัจจุ บันที่
ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมได้เข้ามีบทบาทต่อการดํารงชีวิตกันอย่างแพร่หลาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเล่นเพลงแบบ
พกพา ได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่ผู้คนในสังคมใช้งานกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน มี
ต้นทุนการผลิตที่ถูกลง แต่ในขณะเดียวกันระบบการผลิตก็มีการพัฒนาในการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้
จากแนวโน้มที่กล่าวมาข้างต้น วิศวกรรมระบบการผลิตจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดังกล่าว เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึงเน้นไปที่องค์
ความรู้ที่จะนํามาใช้ในการสร้างและพัฒนาเกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมที่ผู้เรียนจะสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะนําสู่การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตในอุตสาหกรรมใน
อนาคตต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต และรองรับการแข่งขันทางเทคโนโลยีทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยบุคลากรทางด้านวิศวกรรมระบบการผลิตจําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของกระบวนการผลิตต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบันในด้านการมุ่งสู่ ความ
เป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและมีคุณธรรม
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของสถาบัน
ฯ ที่มุ่งมั่นให้การศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม
และดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมนั้น อาจกล่าวได้ดังนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปอย่าง
มากประกอบกั บ การพั ฒ นาด้ า นวิ ศ วกรรมระบบการผลิ ต สู่ ก ารดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ และ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบอุตสาหกรรมของประเทศในการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต และเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรแรงงานของไทยเพื่อก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น
วิศวกรรมระบบการผลิตจําเป็นต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน การเรียนการสอน
ในหลักสูตรจึงเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ก้าวหน้าและ
พร้อมปฏิบัติงานจริงได้เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้ว นอกจากนี้การฝึกปฏิบัติยังเป็นการฝึกการคิดและ
การทําวิจัยให้แก่นักศึกษา เพื่อให้รู้จักคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ การเรียนการสอนต้องมีการ
เพิ่มเติมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาที่จบออกไป เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
สังคม สามารถทํ าให้สังคมเกิดการพัฒนาได้ อย่างยั่งยืนสืบไป ในส่วนของการบริการวิชาการนั้น
เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูงที่ใช้ในการเรียนการสอนสามารถนํามาให้บริการแก่หน่วยงาน
ภายนอกที่ขาดแคลนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาค/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ
การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสําคัญ
ผลิ ต บุ ค ลากรด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทั้ ง ทางทฤษฎี และปฏิ บั ติ
เชี่ยวชาญวิทยาการขั้นสูงด้านระบบการผลิตในอุตสาหกรรม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่ทรัพยากรบุคคล และ ยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมของไทย
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและศักยภาพในการศึกษาขั้นสูง
ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2.4 พื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดําเนินการด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา จากหลักสูตรในระดับสากล
วิ ศวกรรมระบบการผลิ ตให้ มี - ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต ร
มาตรฐานไม่ ต่ํ า กว่ า ที่ สกอ. อย่างสม่าํ เสมอ
กําหนด
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
- ปรับปรุงหลักสูตรให้
ความต้องการของ
สอดคล้องกับความต้องการ
ผู้ประกอบการ
ของตลาด และการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรม
ระบบการผลิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
- ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ทั ก ษ ะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ - ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
การสอนและบริการวิชาการ เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ ทํ า ง า น อาจารย์ในหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ให้มีประสบการณ์จากการนํา
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

3. ผลการเรียนรู้คาดหวัง
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีการกําหนดผลการเรียนรู้คาดหวังที่สํารวจจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสอดคล้องกับหลักสูตร โดยมีผลการเรียนรู้คาดหวังดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากหลายแขนงสําหรับงานวิศวกรรมระบบการผลิต
2. นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือจริงและสามารถปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมระบบการ
ผลิตได้
ซึ่งการกําหนดผลการเรียนรู้คาดหวัง จะครอบคลุมส่วนต่างๆ ดังนี้
3.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของวิทยาลัย
หลั ก สูต รวิศ วกรรมระบบการผลิต (ปรั บ ปรุ งในปี 2554) จั ดทํ า ขึ้ น เพื่อ สนองตอบความ
ต้องการบุคลากรด้านกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดเนื้อหาและรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดย
แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต สาขามาตรวิทยาอุสาหกรรม สาขา
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และสาขาการบริหารและการควบคุมคุณภาพการผลิต
ซึ่งวิทยาลัยได้มีการกําหนดผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมี
ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร คือ “ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถทั้ง
ด้า นทฤษฎี แ ละปฏิ บัติ เชี่ย วชาญวิ ท ยาการขั้นสู งด้ านระบบการผลิ ต ในอุ ตสาหกรรม” ซึ่ งมีค วาม
สอดคล้องกับปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจของทางวิทยาลัย คือ
o ปรัชญา ผลิตบุคลากรและงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง
o วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางนวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงแห่งภูมิภาคอาเซียน
o พันธกิจ
 วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง
 ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตขั้น
สูง
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ
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เพื่อให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนักศึกษาในหลักสูตรนี้เน้นประสบการณ์ที่ได้จาการปฏิบัติงาน
จริงในโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านทางการทําสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้ประสบการณ์ และความรู้
จากการทํางานจริงสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของวิทยาลัยที่ตั้งไว้
3.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และ
ทักษะเฉพาะทาง
ผลการเรียนรู้คาดหวังครอบคลุมตัวบ่งชี้ซึ่งสามารถตามผลการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งความรู้ทั่วไปและทักษะเฉพาะทาง
3.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าในหลักสูตรนี้ เน้นผลิตวิศวกรที่มีความสามารถในระบบการผลิตขั้นสูง
ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะยกตัวอย่างและให้ความสําคัญในหลักสูตรนี้คือ“ภาคอุตสาหกรรม”
เพื่อที่จะโยงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสะท้อนความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งก็สอดคล้องจริงกับความต้องการวิศวกรที่ขาดแคลนในรายงานดังกล่าว และเมื่อนักศึกษา
เรียนจบในหลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิต ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจะตอบสนองความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขานี้ของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
ภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นตลาดแรงงานของหลักสูตรนี้ นั่นคือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สํ า คั ญ ในการฝึ ก งานและสหกิ จ ของนั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมฯ มี ก ารประเมิ น ผลจาก
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อนําผลประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สะท้อนความต้องการที่แท้จริงและทันสมัยเสมออีกด้วย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อนให้กําหนดระยะเวลา
โดยสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ
ข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มี
 ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
 นอกวัน-เวลาราชการ(ระบุ)
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม

.

2.2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ต้ องสําเร็ จ การศึ กษาไม่ต่ํากว่ามั ธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรี ย นของ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และ
(2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ศึ ก ษาโดยระบบคั ด เลื อ กของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
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(2) นักเรียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกเอง
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาต่างชาติ ทางวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง จะเป็นผู้ดําเนินการรับเอง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีพื้นฐานไม่เหมือนกัน จึงต้องมีการปรับตัวในช่วงปีแรกของการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
มีโครงการจัดอบรมนักศึกษาใหม่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
56
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
38
56
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
53
38
56
60
60
รวม
207
214
236
240
240
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
30
43
31
45
48
หมายเหตุ แผนจํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

3,906,000 4,212,000 4,788,000 5,040,000 5,040,000
-

-

-

-

-

3,906,000 4,212,000 4,788,000 5,040,000 5,040,000
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(35%)
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
หมวดเงิน

2560
770,000
462,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
800,800
485,100

832,832
509,355

2563

2564

866,145
534,822

900,791
561,563

1,367,100 1,474,200 1,675,800 1,764,000 1,764,000
2,599,100 2,760,100 3,017,987 3,164,967 3,226,354
400,000

500,000

500,000

500,000

500,000

400,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2555
2556
2,999,100 3,260,100
207
214
14,488
15,234

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
3,517,987 3,664,967 3,726,354
236
240
240
14,907
15,270 15,526

รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา *
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาเฉลี่ย
*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาหลักสูตรใหม่
* ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉลี่ย 15,085 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต
กลุ่มวิถีแห่งสังคม
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ
กลุ่มศึกษาทั่วไป
ข .หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
6
3
12
3
3
3
112
24
67
15
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิ ชาที่ สถาบั นเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอน (ตามระบุในภาคผนวก ข)
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12026002
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
ENGINEERING MATHEMATICS 1
12026003
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
ENGINEERING MATHEMATICS 2
12026004
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
ENGINEERING MATHEMATICS 3
12026005
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
PHYSICS 1
12026006
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
PHYSICS 2
12026007
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-0)
PHYSICS LABORATORY 1
12026008
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-0)
PHYSICS LABORATORY 2
05106801
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
CHEMISTRY FOR ENGINEERS
05106802
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-2)
CHEMISTRY FOR ENGINEERINGS LABORATORY
12026011
การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบการผลิต
3(2-2-7)
Programming for Manufacturing Systems
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 กลุ่มวิชาบังคับ 67 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12026101
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING MATERIALS
12026102
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING MECHANICS
12026103
เขียนแบบวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING DRAWING
12026104
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING STATISTICS
12026105
วิศวกรรมไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
ELECTRICAL ENGINEERING 1
12026106
วิศวกรรมไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
ELECTRICAL ENGINEERING 2
12026107
หลักการทดสอบวัสดุ
3(3-0-6)
PRINCIPLE OF MATERIAL TESTINGS
12026109
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
SIGNALS AND SYSTEMS
12026110
พื้นฐานระบบควบคุม
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL OF CONTROL SYSTEMS
12026111
มาตรวิทยาวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING METROLOGY
12026112
วิศวกรรมละเอียด
3(3-0-6)
PRECISION ENGINEERING
12026113
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING ECONOMICS
12026114
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
PRINCIPLE OF MACHINE DESIGN
12026115
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
THERMODYNAMICS
12026116
การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
OPERATION RESESARCH
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รหัสวิชา
12026117
12026118
12026119
12026120
12026121
12026122
12026123
12026124
12026125
12026126
12026507

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3(3-0-6)
AUTOMATIC MANUFACTURING SYSTEM
เซนเซอร์และตัวขับเร้า
3(3-0-6)
SENSORS AND ACTUATORS
การควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
PRODUCTION CONTROL METHODS
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 1
2(0-6-0)
MANUFACTURING LABORATORY 1
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 2
2(0-6-0)
MANUFACTURING LABORATORY 2
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1
1(0-3-0)
ENGINEERING LABORATORY 1
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2
1(0-3-0)
ENGINEERING LABORATORY 2
สัมมนา
1(0-2-0)
SEMINAR
การฝึกงานอุตสาหกรรม
0(0-45-0)
INDUSTRIAL TRAINING
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยใช้หลักการของซิกส์ซิกมา
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO SIX-SIGMA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
TOOL ENGINEERING
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 กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 15 หน่วยกิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาเอก รายละเอียดดังนี้คือ
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Technology)
ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12026201
หลักการควบคุมสิ่งปนเปื้อน
3(3-0-6)
PRINTCIPLE OF CONTAMINATION CONTROL
3(3-0-6)
12026202
การควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิต และการรบกวนทาง
ไฟฟ้าในระบบการผลิต
ESD AND EMI CONTROL IN MANUFACTURING PROCESS
12026203
การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน
3(3-0-6)
CORROSION AND CORROSION CONTROL
12026204
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(3-0-6)
ADVANCED MANUFACTURING METHODS
12026205
วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
3(3-0-6)
OPTIMIZATION METHODOLOGY
12026207
วิศวกรรมการซ่อมบํารุง
3(3-0-6)
MAINTENANCE ENGINEERING
12026208
อุตสาหกรรมการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
MICROELECTRONIC MANUFACTURING
12026210
กระบวนการผลิตวัสดุสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR MATERIAL PROCESSING
12026211
ระบบการบรรจุหีบห่อทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
ELECTRONICS PACKAGING SYSTEMS
12026212
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
3 (3-0-6)
COMPUTER AIDED MANUFACTURING
12026213
พื้นฐานพลังงานในอุตสาหรรม
3 (3-0-6)
FUNDAMENTAL OF ENERGY IN INDUSTRY
12026214
เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
3 (3-0-6)
DATA STORAGE TECHNOLOGY

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 7

มคอ.2 |

รหัสวิชา
12026215
12026216
12026217
12026218

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3 (3-0-6)
COMPUTER AIDED DESIGN
ทฤษฎีอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR DEVICE THEORY
หลักกการเบื้องต้นเกี่ยวกับโฟโตนิกส์และออฟติคอลวิศวกรรม
3 (3-0-6)
PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING
หัวข้อคัดสรรในเรื่องเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MANUFACTURING PROCESS TECHNOLOGY

(2) สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Metrology)
ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
12026301
หลักการพื้นฐานการวัดละเอียดด้วยแสง
FUNDAMENTAL OF OPTICAL METROLOGY
12026302
การวัดพื้นผิวและความขรุขระ
3(3-0-6)
SURFACE AND ROUGHNESS METROLOGY
12026303
หลักทดสอบแบบไม่ทําลาย
3(3-0-6)
PRINCIPLE OF NON-DESTRUCTIVE TESTING
12026304
พื้นฐานเครื่องมือวัดวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ANALYTICAL INSTRUMENTS
12026305
พื้นฐานวิธีทางสเปกโตรสโกปิก
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL OF SPECTROSCOPIC METHODS
12026306
วิธีทดสอบแบบไม่ทําลายทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL NONDESTRUCTIVE TESTING METHOD
12026307
หัวข้อคัดสรรในเรื่องมาตรวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN INDUSTRIAL METROLOGY
(3) สาขาวิชาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Manufacturing Process Automation)
ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
12026401
พื้นฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ROBOTICS

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 8

มคอ.2 |

รหัสวิชา
12026402
12026404
12026405
12026406
12026407
12026408
12026409
12026410

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
เซนเซอร์สําหรับการผลิตอัตโนมัติ
3(3-0-6)
SENSORS FOR PROCESS AUTOMATION
โครงข่ายการวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
INDUSTRIAL CONTROL AND INSTRUMENTATION NETWORKS
การประมวลผลสัญญาณ
3(3-0-6)
SIGNAL PROCESSING
การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
IMAGE PROCESSING
พื้นฐานของคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL OF COMPUTER VISION
ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งานสําหรับระบบสมองกลฝังตัว 3(3-0-6)
MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM
อิเล็กทรอนิสก์สําหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ
3(3-0-6)
ELECTRONICS FOR MANUFACTURING PROCESS AUTOMATON
หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MANUFACTURING PROCESS AUTOMATION

(4) สาขาวิชาการบริหารและควบคุมคุณภาพการผลิต (Manufacturing Quality Control
and Management)
ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
12026501
วิศวกรรมความเชื่อถือได้
3(3-0-6)
RELIABILITY ENGINEERING
12026502
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
SAFETY ENGINEERING
12026503
วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0-6)
VALUE ENGINEERING
12026508
หัวข้อคัดสรรในเรื่องการบริหารและควบคุมคุณภาพการผลิต
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MANUFACTURING QUALITY
CONTROL AND MANAGEMENT
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 กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
12026601
โครงงานพิเศษ 1
3(0-9-0)
SPECIAL PROJECT 1
12026602
โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-0)
SPECIAL PROJECT 2
12026603
สหกิจศึกษา
6(0-320-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
12026604
การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
6(0-320-0)
OVERSEAS TRAINING
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง จํานวน 6 หน่วยกิต
ความหมายของรหัสประจํารายวิชา
รหัสประจํารายวิชากําหนดเป็นเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้
รหัสตัวที่ 1, 2 ได้แก่เลข 12 หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
รหัสตัวที่ 3, 4 ได้แก่เลข 02 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข 6 หมายถึง หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
รหัสตัวที่ 6,7,8
หมายถึง ลําดับที่ของวิชาต่างๆ
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
90591001
เรารัก สจล.
2(1-2-3)
I LOVE KMITL
90591002
กีฬาและนันทนาการ
1(0-3-2)
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES
90595001
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
FOUNDATION ENGLISH
12026002
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
ENGINEERING MATHEMATICS 1
12026005
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
PHYSICS 1
12026007
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-0)
PHYSICS LABORATORY 1
05106801
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
CHEMISTRY FOR ENGINEERS
05106802
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-2)
CHEMISTRY FOR ENGINEERINGS LABORATORY
XXXXXXXX วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
90595002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ENGLISH FOR COMMUNICATION
12026003
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
ENGINEERING MATHEMATICS 2
12026006
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
PHYSICS 2
12026008
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-0)
PHYSICS LABORATORY 2
12026011
การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบการผลิต
3(2-2-7)
Programming for Manufacturing Systems
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 2 1

มคอ.2 |

รหัสวิชา
12026102
12026103
XXXXXXXX

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING MECHANICS
เขียนแบบวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING DRAWING
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
รวม 22 หน่วยกิต

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 2 2

มคอ.2 |

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
90595003
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
12026004
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
ENGINEERING MATHEMATICS 3
12026101
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING MATERIALS
12026104
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING STATISTICS
12026105
วิศวกรรมไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
ELECTRICAL ENGINEERING 1
12026107
หลักการทดสอบวัสดุ
3(3-0-6)
PRINCIPLE OF MATERIAL TESTINGS
12026111
มาตรวิทยาวิศวกรรม
3(3-0-6)
ENGINEERING METROLOGY
12026122
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1
1(0-3-0)
ENGINEERING LABORATORY 1
รวม 22 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
90595XXX
วิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร
3(X-X-X)
9059XXXX

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

12026106

วิศวกรรมไฟฟ้า 2
ELECTRICAL ENGINEERING 2
สัญญาณและระบบ
IGNALS AND SYSTEMS
เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
ENGINEERING ECONOMICS

3(3-0-6)

12026109
12026113

3(3-0-6)
3(3-0-6)

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 2 3

มคอ.2 |

รหัสวิชา
12026115
12026123
12026126

ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
THERMODYNAMICS
ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2
1(0-3-0)
ENGINEERING LABORATORY 2
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยใช้หลักการของซิกส์ซิกมา
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO SIX-SIGMA PRODUCTIVITY IMPROVEMENT
รวม 22 หน่วยกิต

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 2 4

มคอ.2 |

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
90591xxx
วิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต
3(X-X-X)
12026110
พื้นฐานระบบควบคุม
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL OF CONTROL SYSTEMS
12026114
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
PRINCIPLE OF MACHINE DESIGN
12026116
การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
OPERATION RESEARCH
12026120
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 1
2(0-6-0)
MANUFACTURING LABORATORY 1
12026507
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
TOOL ENGINEERING
1202XXXX
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
3(3-0-6)
ELECTIVE SUBJECT
รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
90592XXX
วิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิถีแห่งสังคม
3(X-X-X)
12026112
12026117
12026118
12026119
12026121
1202XXXX

วิศวกรรมละเอียด
PRECISION ENGINEERING
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
AUTOMATIC MANUFACTURING SYSTEM
เซนเซอร์และตัวขับเร้า
SENSOR AND ACTUATORS
การควบคุมการผลิต
PRODUCTION CONTROL METHODS
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 2
MANUFACTURING LABORATORY 2
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
ELECTIVE SUBJECT

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
รวม 20 หน่วยกิต

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 2 5

มคอ.2 |

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12026125
การฝึกงานอุตสาหกรรม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
0(0-45-0)
รวม 0 หน่วยกิต

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 2 6

มคอ.2 |

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
90593XXX
วิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มศาสตร์แห่งการคิด
3(X-X-X)
12026601
1202XXXX
1202XXXX

โครงงานพิเศษ 1
SPECIAL PROJECT 1
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
ELECTIVE SUBJECT
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
ELECTIVE SUBJECT

3(0-9-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
12026603
สหกิจศึกษา
6(0-320-0)
CO-OPERATIVE EDUCATION
รวม 6 หน่วยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-320-0)
12026604
การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
OVERSEAS TRAINING
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1202XXXX
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
3(3-0-6)
ELECTIVE SUBJECT
12026124
สัมมนา
1(0-2-0)
SEMINAR
12026603
โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-0)
SPECIAL PROJECT 2
90594XXX
วิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ
3(X-X-X)
รวม 10 หน่วยกิต
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 2 7

มคอ.2 |

สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
90594XXX
วิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ
3(X-X-X)
90593XXX
12026124
1202XXXX
1202XXXX
1202XXXX

วิชาเลือกศึกษาทั่วไปในกลุ่มศาสตร์แห่งการคิด
สัมมนา
SEMINAR
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
ELECTIVE SUBJECT
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
ELECTIVE SUBJECT
วิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
ELECTIVE SUBJECT

3(X-X-X)
1(0-2-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม16 หน่วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ดูในภาคผนวก ค

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 2 8

มคอ.2 |

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

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

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 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
Improvement using SixSigma DMAIC approach
and computer software
for statistical data
analysis
2. ตําราเรียน 3. Statistical quality
control
2. ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
1. งานวิจัย
3-6707-00083-77-3
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549
- Image Processing
(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- Automation System
าว
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
- Artificial Intelligent
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
2. ตําราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 3. ภาระงานสอน
ทหารลาดกระบัง, 2554
Applied Automation
systems for industrial
process
3. ดร.ฉัตรพล ภคศิริ
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
1. งานวิจัย
3-1024-00526-90-1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ High frequency
ทหารลาดกระบัง, 2539
electronics
- M.S. (Electrical Engineering)
Numerical
University of Houston,
electromagnetics
USA, 2544
Electronic Design
- Ph.D. (Electrical Engineering)
Automation (EDA)
University of Houston,
applied on heat transfer,
USA, 2548
fluid dynamics,
electromagnetic, RF and
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 2 9

มคอ.2 |

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา

4. ผศ.ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ - วท.บ. (ฟิสิกส์)
3-7403-00472-09-7
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
(สาขาวิชาวัสดุศาสตร์) - วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

5. ผศ.ดร.จตุพร ทองศรี
3-3204-00026-75-1
(สาขาวิชาฟิสกิ ส์)

- วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
- วท.ม. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
- วท.ด (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ผลงานทางวิชาการ

microwave sensor design
2. ตําราเรียน 3. ภาระสอน Electric
circuits, Engineering
mathematic
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
1. งานวิจัย
- ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
- พลศาสตร์ของไหลเชิง
คํานวณ
- การตอบสนองทางไฟฟ้าของ
ไดอิเลิกทริก
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
Computer Aided
manufacturing

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 3 0

มคอ.2 |

3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบันการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน
ปีที่สําเร็จการศึกษา
1. ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2530
- MS. (Electro - Physics), George
Washington University,
Washington, USA, 2532
- Ph.D. (Electrical and Computer
Engineering), Carnegie Mellon
University, USA, 2536
2. ผศ.ดร.ชานนท์ วริสาร - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)(เกียรติ
(สาขาวิชาวิศวกรรม
นิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยี
โทรคมนาคม)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2554
3. ผศ.ดร.จตุพร ทองศรี
(สาขาวิชาฟิสกิ ส์)

- วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
- วท.ม. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
- วท.ด (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

4. ผศ.ดร.วรวุฒิ
มรรคเจริญ
(สาขาวิชาวัสดุศาสตร์)

- วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
- Statistical Productivity
Improvement using SixSigma DMAIC approach
and computer software
for statistical data
analysis
2. ตําราเรียน 3. Statistical quality control
1. งานวิจัย
2D Modulation Code, 2D
Detection, 2D
Equalization
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
Signal processing
1. งานวิจัย
- ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
- พลศาสตร์ของไหลเชิง
คํานวณ
- การตอบสนองทางไฟฟ้า
ของไดอิเลิกทริก
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
Computer Aided designs
and manufacturing
1. งานวิจัย
- Materials Science
- Material testing
- Ferroelectric materials
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบันการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)
หาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

5. ผศ.ดร.ราชศักดิ์
ศักดานุภาพ
(สาขาวิชาฟิสกิ ส์)

- วท.บ. (ฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
- วท.ม. (ฟิสิกส์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
- วท.ด. (ฟิสิกส์),
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

6. ผศ.ดร.อนรรฆพล
แสนทน
(สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า)

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554

7. ดร.ฉัตรพล ภคศิริ

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539
- M.S. (Electrical Engineering)

ผลงานทางวิชาการ
- Resistive randomaccess memory
- Thin film technology
- Corrosion in materials
- Energy Harvesting
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
Materials science for
manufacturing
1. งานวิจัย
Thin films coating by
PVD
Hard coating materials
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
Research Methodology
for Manufacturing
Process
1. งานวิจัย
- Image Processing
- Automation System
- Artificial Intelligent
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
Applied Automation
systems for industrial
process
1. งานวิจัย
High frequency
electronics
Numerical
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

8. ดร.วิไลลักษณ์
ศิริวงศ์รังสรร

9. ดร.สันทัด ชูวงศ์อินทร์

10. ดร.กมล
วสะภิญโญกุล

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบันการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา
University of Houston, USA, 2544
- Ph.D. (Electrical Engineering)
University of Houston, USA, 2548

ผลงานทางวิชาการ

electromagnetics
Electronic Design
Automation (EDA)
applied on heat transfer,
fluid dynamics,
electromagnetic, RF and
microwave sensor design
2. ตําราเรียน 3. ภาระสอน Electric
circuits, Engineering
mathematic
1. งานวิจัย
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
- Thin film deposition for
- M.Sc. (Energy Conversion and
waste water treatment,
Management) University of
solar cell, biomedical
Applied Sciences Offenburg,
and corrosion protection.
Germany, 2547
- Corrosion and cleaning
- Ph.D. (Mechanical Eng.) University technologies for readerof Canterbury, New Zealand, 2553 writer heads.
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
1. งานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ - Laser and Optics
ทหารลาดกระบัง, 2538
2. ตําราเรียน - M.Sc. (Electrical Engineering) The 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
University of Texas at Arlington
- Ph.D. (Electrical Engineering) The
University of Texas at Arlington
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
1. งานวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
- Optics and Photonics
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบันการศึกษา
ปีที่สําเร็จการศึกษา
- M.Sc. (Optics and Photonics)
Imperial College London
- Ph.D. (Electrical Engineering)
University of Cambridge

ผลงานทางวิชาการ
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน 9 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

3.2.3. อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
1. อาจารย์สัญญา
เจียมปัญญา

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา

สถานที่ทํางาน

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี บริษัท สมสุวรรณเอ็นจิเนียริ่ง
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง , จํากัด
2538
- บธ.ม.(บริ ห ารธุ ร กิ จ ) มหาวิ ท ยาลั ย
รามคําแหง, 2555
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
เป็นโครงงานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการ
ทําโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการทํา
โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
รวมทั้งหมด 6หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ของงานจากรายงานที่ ต้ อ งนํ า เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตาม
ระยะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร การสอบเป็นการนําเสนองานต่อคณะกรรมการสอบพร้อม
ด้วยเล่มรายงานโครงงานพิเศษฉบับร่าง โดยคณะกรรมการสอบจะต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
และกรรมการไม่ต่ํากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูก้ ลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผู้นาํ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินยั ในตนเอง

-

-

-

-

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

-

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

-

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ
ทํางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่มและ
มีก ารกํ า หนดหั ว หน้ า กลุ่ ม ในการทํ า รายงานตลอดจน
กําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานเพื่อ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี
มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียน
กันเป็นหัวหน้าในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษา
มีความรับผิดชอบ
มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ําเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น
มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกียวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ
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(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) รู้จักคิดวิเคราะห์ สิ่งต่างๆ อย่างมีหลักการและมีเหตุผล
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันนักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ ม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ โ ดยต้ อ งไม่ ก ระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ ลอกการบ้ า นของผู้ อื่ น เป็ น ต้ น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมส่วนรวม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบการผลิต มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิต
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมระบบการ
ผลิต รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา
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(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมระบบการผลิต รวมทั้ง
การนําไปประยุกต์
(4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางวิศวกรรมระบบการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง
(5) มี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมระบบการผลิ ต เล็ ง เห็ น การ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
(6) มี ป ระสบการณ์ ใ นการพั ฒ นาและ/หรื อ การประยุ ก ต์ ร ะบบการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมที่ใช้งานได้จริง
(7) สามารถบู ร ณาการความรู้ใ นสาขาวิ ชาวิศ วกรรมระบบการผลิ ตกับ ความรู้ ใ น
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการทดสอบ
จากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฎิ บั ติ โดยทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามลั ก ษณะของรายวิ ช า
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้อง
เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วย
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ตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทาง
ปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินความรู้ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางวิศวกรรมระบบการผลิต
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน
คนที่ ม าจากสถาบั น อื่ น ๆ และคนที่ จ ะมาเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ คนที่ จ ะมาอยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ความสามารถที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ากั บ กลุ่ ม คนต่ า ง ๆ เป็ น เรื่ อ งจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ดั ง นั้ น อาจารย์ ต้ อ ง
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้
นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
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(5) สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรรมร่วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารทํ า งานเป็ น กลุ่ ม การทํ า งานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผู้นํา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่ องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ใ นปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
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(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
การวั ดมาตรฐานนี้ อ าจทําได้ ใ นระหว่างการสอน โดยอาจให้ นัก ศึ กษาแก้ปัญ หา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิท ธิภาพ ต่อนักศึ กษาในชั้นเรี ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นักศึกษา
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง
และสถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิค การประยุ ก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 4 2

มคอ.2

|

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง  ไม่มี
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม
สามารถทํางานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) รู้จักคิด วิเคราะห์ สิ่งต่าง ๆ อย่าง
มีหลักการและเหตุผล
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางวิศวกรรม
ระบบการผลิต รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวัฒนาการด้านวิศวกรรมระบบการ
ผลิต รวมทั้งการนําไปประยุกต์
(4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้
ความชํานาญทางวิศวกรรมระบบการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง
(5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิตเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
(6) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต์ระบบการผลิตใน
อุตสาหกรรมที่ใช้งานได้จริง
(7) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตกับ
ความรู้ในศาสตร์อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้
โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่
ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
และความรับผิดชอบ
เป็นระบบ
(1) สามารถสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
ประเมินความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไข
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและ
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
อํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
ต้องการ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้ ในบทบาทของ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และ
ผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ทํางาน
ได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาํ
สังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม
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ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน
12026002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
12026003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
12026004 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
12026005 ฟิสิกส์ 1
12026006 ฟิสิกส์ 2
12026007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
12026008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
05106801 เคมีสําหรับวิศวกร
05106802 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
12026011 การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบการผลิต
- กลุ่มวิชาบังคับ
12026101 วัสดุวิศวกรรม
12026102 กลศาสตร์วิศวกรรม
12026103 เขียนแบบวิศวกรรม
12026104 สถิติวิศวกรรม
12026105 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
12026106 วิศวกรรมไฟฟ้า 2
12026107 หลักการทดสอบวัสดุ
12026109 สัญญาณและระบบ
12026110 พื้นฐานระบบควบคุม
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4



































x
x
x

x
x
x


x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x


x
x
x
x


x

x
x
x






x
x
x
x


x


















x
x
x






x
x
x
x


x


























































































x
x
x































































































x

x






x
x
x
x


x

x

x

x
x
x


x
x
x
x
x

x

x

x






x
x
x
x
x

x





x
x
x










x

x

x
x
x


x
x
x
x


x














x




















รายวิชา
12026111 มาตรวิทยาวิศวกรรม
12026112 วิศวกรรมละเอียด
12026113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
12026114 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
12026115 อุณหพลศาสตร์
12026116 การวิจัยดําเนินงาน
12026117 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
12026118 เซนเซอร์และตัวขับเร้า
12026119 การควบคุมการผลิต
12026120 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 1
12026121 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 2
12026122 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1
12026123 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2
12026124 สัมมนา
12026125 การฝึกงานอุตสาหกรรม
12026126 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยใช้หลักการของ
ซิกส์ซิกมา
12026507 วิศวกรรมเครื่องมือ
- กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
12026201 หลักการควบคุมสิ่งปนเปื้อน
12026202 การควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตและ
การรบกวนทางไฟฟ้าในระบบการผลิต

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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รายวิชา
12026203 การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน
12026204 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
12026205 วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
12026207 วิศวกรรมการซ่อมบํารุง
12026208 อุตสาหกรรมการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์
12026210 กระบวนการผลิตวัสดุสารกึ่งตัวนํา
12026211 ระบบการบรรจุหีบห่อทางอิเล็กทรอนิกส์
12026212 คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต
12026213 พื้นฐานพลังงานในอุตสาหรรม
12026214 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
12026215 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
12026216 ทฤษฎีอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
12026217 หลักกการเบื้องต้นเกี่ยวกับโฟโตนิกส์และ
ออฟติคอลวิศวกรรม
12026218 หัวข้อคัดสรรในเรื่องเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต
(2) สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
12026301 หลักการพื้นฐานการวัดละเอียดด้วยแสง
12026302 การวัดพื้นผิวและความขรุขระ
12026303 หลักทดสอบแบบไม่ทําลาย
12026304 พื้นฐานเครื่องมือวัดวิเคราะห์ทาง
อุตสาหกรรม
12026305 พื้นฐานวิธีทางสเปกโตรสโกปิก

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1

12026306 วิธีทดสอบแบบไม่ทําลายทางอุตสาหกรรม
12026307 หัวข้อคัดสรรในเรื่องมาตรวิทยา
อุตสาหกรรม
(3) สาขาวิชาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
12026401 พื้นฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
12026402 เซนเซอร์สําหรับการผลิตอัตโนมัติ
12026404 โครงการวัดและการควบคุมใน
อุตสาหกรรม
12026405 การประมวลผลสัญญาณ
12026406 การประมวลผลภาพ
12026407 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์
12026408 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้
งานสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
12026409 อิเล็กทรอนิสก์สําหรับระบบการผลิต
อัตโนมัติ
12026410 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ
(4) สาขาวิชาการบริหารและควบคุมคุณภาพการผลิต
12026501 วิศวกรรมความเชื่อถือได้
12026502 วิศวกรรมความปลอดภัย
12026503 วิศวกรรมคุณค่า
12026508 หัวข้อคัดสรรในเรื่องการบริหารและ
ควบคุมคุณภาพการผลิต
- กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก
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4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา
12026601 โครงงานพิเศษ 1
12026602 โครงงานพิเศษ 2
12026603 สหกิจศึกษา
12026604 การฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ
สรุปผลการเรียนรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคั บสถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณทหารลาดกระบั ง ว่ าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการ
ประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา
ในด้ านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมิ นความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5
เป็นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของ
บัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
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(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จํานวนวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบ,
(ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครใน
องค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของวิทยาลัย
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามที่กําหนดโดยสกอ. ซึ่ง
มาการจัดทํารายงานประจําปี สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ CUPT-QA ซึ่งถูกพัฒนา
โดย ทปอ. การจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาจะมีการตรวจแบบ Desktop assessment ทุกปี และ
จะต้องผ่านการประเมิน แบบ Site visit ภายใน ห้าปีการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงได้มี
การพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อหลักสูตรมีความเป็นเป็นเลิศและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. บัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มี 6 ข้อ ได้แก่
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
3. มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
4. มีความรู้รวบตัวและที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
5. มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
6. มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้งานสําเร็จ
ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ แ ละผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ได้ จ ากการประชุ ม
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยโดยรวบรวมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้
บัณฑิต (ภาคอุตสาหกรรม) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดยมีการกําหนดผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน
ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (มคอ.2)นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความเห็น
ได้แก่
1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากหลายแขนงสําหรับงานวิศวกรรมระบบการผลิต
2. นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือจริงและสามารถปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมระบบ
การผลิตได้
วิทยาลัยคาดหวังว่านักศึกษาสามารถนําทักษะที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรไปประกอบ
อาชีพในด้านวิ ศวกรรมการผลิตอย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิทยาลัยได้ มี การดํ าเนิ นการเพื่อติดตาม
คุณภาพของบัณฑิตที่จบไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.|ห น้ า 5 2

มคอ.2|

3. นักศึกษา
3.1 การกําหนดเกณฑ์และนโยบายการรับเข้าของนักศึกษามีการกําหนด และการเผยแพร่
สื่อสารให้ผสู้ นใจรับรู้อย่างทัว่ ถึง
หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย มี น โยบายในการรั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ชั ด เจนซึ่ ง การรั บ นั ก ศึ ก ษาจะ
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่สถาบันใช้และมีการเผยแพร่ สื่อสารให้ผู้สนใจได้ทราบทั้งโปสเตอร์ประกาศรับ
สมัคร และการประกาศลงผ่านสื่อออนไลด์ทั้งของสถาบัน และของทางวิทยาลัยและมีกระบวนการ
รั บ เข้ า ที่ เ หมาะสม คื อ การพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ โ ดยเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสอบสั ม ภาษณ์ โ ดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
3.2 วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาและประเมินผล
มีการประชุมวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาเข้าในการประชุมสาขาวิชา มีขั้นตอนตั้งแต่
การประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร การสมั ค รเข้ า ศึ ก ษา เกณฑ์ ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษา การสั ม ภาษณ์ โ ดย
คณะกรรมการหลักสูตร จากนั้นมีการประชุมอีกครั้งเพื่อสรุปและหาแนวทางการพัฒนาต่อไปใน
กระบวนการรับนักศึกษา โดยมีข้อสรุปในการประชุมครั้งนั้นเช่น นักศึกษาที่เข้ามามีคุณภาพไม่ตรงกับ
ที่หลักสูตรที่ต้องการ ซึ่งหลักสูตรนี้ต้องการผู้มีรความรู้ความสามารถทางด้าน ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
ค่อนข้างดี เราจึงกําหนดให้การคัดเลือกในปีต่อๆไป มีการแจ้งนักศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์ว่าจะมีการ
ทดสอบย่อยวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์วิชาละ 15 นาที เพื่อให้อาจารย์ที่เป้นกรรมการสัมภาษณ์
สามารถคัดนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านนี้ได้ดีขึ้น
3.3 มีระบบการตรวจสอบที่เพียงพอสําหรับการประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาทั้ง
ผลการดําเนินงานทางวิชาการและภาระงาน
หลักสูตรพึงให้คําแนะนําและสนับสนุนด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี มีการติดตามพัฒนาการ
ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ศึกษาอยู่ มีบันทึกผลการติดตาม มีระบบการแจ้งผลสะท้อน
กลับให้ผู้เรียน และหากจําเป็นควรมีวิธีการแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไปนับเป็นกระบวนการสําคัญต่อ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณภาพของนิสิต
3.4 การให้คําแนะนําทางวิชาการ การร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรนักศึกษา การแข่งขัน
และการบริการสนับสนุนนักศึกษาสําหรับเตรียมพร้อมทีจ่ ะปรับปรุงการเรียนรู้และโอกาศการได้
งานทํา
การให้คําแนะนําและสนับสนุน ซึ่งการให้คําแนะนําด้านต่างๆ จากอาจารย์จะอยู่ใน Office
Hour ซึ่งระบุอยู่ในรายละเอียดการเรียนการสอนควรครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและ
ทุนการศึกษา ด้านหอพัก ด้านการบริการผู้เรียน ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านนันทนาการและ
กีฬาด้านสุขภาพและสุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
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3.5 สภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ ทางสังคมและจิตวิทยาที่เอื้อต่อการศึกษาและการ
วิจัยตลอดจนความเป็นอยูส่ ว่ นตัวของนักศึกษา
หลักสูตรได้มีการให้คําแนะนําและสนับสนุนด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี มีการติดตามพัฒนาการ
ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ศึกษาอยู่ มีบันทึกผลการติดตาม มีระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับ
ให้ผู้เรียน และหากจําเป็นควรมีวิธีการแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป นับเป็นกระบวนการสําคัญต่อการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณภาพของนิสิต ซึ่งการให้คําแนะนําด้านต่างๆ จากอาจารย์จะ
อยู่ใน Office Hour ซึ่งระบุอยู่ในรายละเอียดการเรียนการสอนของทุกรายวิชา นักศึกษาสามารถขอ
คําปรึกษาได้ในทุกๆ เรื่อง ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้านหอพัก ด้านการ
บริการผู้เรียน ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านนันทนาการ และกีฬา ด้านสุขภาพและสุขอนามัย ด้าน
การจ้างงานและประกอบอาชีพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีระบบอื่นๆ ที่ให้คําปรึกษาและดูแลนักศึกษาเช่น
- ระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
- ระบบเกรด ความก้าวหน้า งานวิจัย หรือ Assignment
- คํ าปรึก ษา การดูแ ลและการส่ งเสริ ม ด้ านการเรี ยน รวมทั้งข้ อมูล ป้อ นกลับเกี่ ยวกับผล
การศึกษา
- จํานวน อาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่, แบบสอบถาม, feedback จากระบบทะเบียน
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม (ใช้ของสถาบัน))
- แบบสอบถาม, feedback จากระบบทะเบียน
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง โดยอาจารย์ ใ หม่ จ ะต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้กับนักศึกษาดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้กําหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของ
รายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและ
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อาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป
4.4 ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการของ
อาจารย์
วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณทุกๆ ปี สําหรับอาจารย์และบุคลากรในการอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่จะเริ่มสํารวจความต้องการของ
บุคลากรด้านการอบรมเพื่อจัดทําแผนสําหรับปีงบประมาณนั้น ๆ
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงยังได้ให้การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในรายงาน
จากการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของอาจารย์ประจํา และนักวิจัยของวิทยาลัย
โดยให้ไปแสดงผลงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ผลงานแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งผลงานทางวิชาการจะ
อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI, TCI หรือ
SCOPUS ดังนั้น ผลการดําเนินงานวิทยาลัยยังส่งเสริมสนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์รูปแบบของเงินรางวัล
ค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ประจําและนักวิจัยรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งจะอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ทึ่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาพ หรือระดับนานาชาติ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเ้ รียน
5.1 หลักสูตรและการปรับปรุง
การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต เน้น
การบู ร ณาการในหลายสาขาวิ ช าเข้ า ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม และการบริ ห ารจั ด การ
อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมระบบการ
ผลิ ต สู่ ก ารดํ าเนิ นงานของภาครั ฐและภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศโดยผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่
1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากหลายแขนงสําหรับงานวิศวกรรมระบบการผลิต
2. นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือจริงและสามารถปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมระบบการ
ผลิตได้
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ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการดังนี้








ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 3 หน่วยกิต
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 3 หน่วยกิต
กลุ่มศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต






ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
112 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 67 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต

ในด้า นรายวิช าเฉพาะทางซึ่ งได้ มีก ารเชื่ อมโยงต่อยอดองค์ ค วามรู้ พื้น ฐานโดยมีก ารแบ่ ง
ออกเป็น 4 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่
 สาขาวิชาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Technology)
 สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Metrology)
 สาขาวิชาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Manufacturing Process Automation)
 สาขาวิชาการบริหารและควบคุมคุณภาพการผลิต (Manufacturing Quality Control
and Management)
ในแต่ละสาขาวิชาเอกมุ่งเน้นองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อผลิตบุคคลการที่มี
ความเชี่ ย วชาญเหมาะกั บ หลั ก สู ต ร โดยหลั ก สู ต รมี อ งค์ ป ระกอบที่ เ ชื่ อ มโยงรายวิ ช าโดยมี ก าร
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานต่อยอดสัมพันธ์กับรายวิชาเฉพาะ
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนี้จะมีการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปีเพื่อให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยได้นําข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
ข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และนักศึกษาที่ได้ไปฝึกงานและ สหกิจศึกษา
ในช่วง มิ.ย. 2558 – ธ.ค. 2558 มาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร จากการส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุ ต สาหกรรมฮาร์ ด ดิ ส ก์ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ทางวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ รั บ ข้ อ มู ล หลายด้ า นจาก
ผู้ประกอบการ เช่นทักษะและความพร้อมของนักศึกษา ทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการเพิ่มเติมจาก
นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลหลากหลายจากนักศึกษา เช่น องค์ความรู้ที่นักศึกษาต้องการ
เพิ่มเติม การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจึงได้นํามาเป็นส่วนประกอบใน
การปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับการทํางานในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
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5.2 ข้อมูลเกี่ยวข้องรายวิชาสมบูรณ์และทันสมัย
ข้อมูลและเนื้อหารายวิชาทุกวิชาได้ถูกระบุชัดเจนในเนื้อหาหลักสูตรซึ่งนักศึกษาทุกคนจะ
ได้รับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้จากโครงข่ายคอมพิวเตอร์(Internet) ในการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนจะระบุเนื้อหาการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะจัดเนื้อหา
การสอน และมีการประเมินผลการสอน
ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย ทางวิทยาลัยจึงใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก
ภาคอุตสาหกรรม มาปรับปรุงรายวิชา มีการรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้
เนื้อหาของหลักสูตรมีความกระชับ มีการจัดลําดับการเรียนของแต่ละรายวิชา เพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษา มีการปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละวิชา นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงวิชาบังคับ ยกตัวอย่างเช่น
วิชาวิศวกรรมเครื่องมือ ซึ่งเป็นวิชาเลือกของสาขาวิชาการบริหารและการควบคุมคุณภาพการผลิต มี
ความสําคัญในงานที่นักศึกษาได้ไปปฎิบัตในช่วงฝึกงาน และ สหกิจศึกษา ดังนั้นในการปรับปรุง
หลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงมีมติให้วิชานี้เปลี่ยนมาเป็นวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาทุก
คน เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกลยุทธ์การเรียนการสอน
ควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิขา และมุ่งเน้นที่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความตื่นตัว ความอยาก
เรี ย นรู้ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นและรั บ ความรู้ ใ หม่ ๆ รู้ จั ก การประสานความรู้ เ ก่ า และใหม่ เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกัน อาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรียนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และ ฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้
ตลอดชีวิต (Lifelong learners) ตัวอย่างของกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) และความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong learners)
ของผู้เรียนมีดังนี้
- ใช้วิธีการสอนแบบปกติเพื่อให้ความรู้ที่จําเป็นกับนักศึกษา
- มีการบรรยายเนื้อหาวิชาในห้องเรียน การมอบหมายงาน และการสอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค กลยุทธ์นี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามปกติ
- ใช้วิธีการสอนแบบให้คําปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในชั้นเรียน และ
การบูรณาการความรู้และความคิด
- มี ก ารอภิ ป รายเป็น กลุ่ ม ในห้ อ งเรี ย น เพื่อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ใ ช้ ค วามรู้ ที่ เ รี ย นมาประยุ กต์ มา
แก้ปัญหาของบทเรียน
- มีการทบทวนบทเรียนก่อนสอบกลางภาค หรือปลายภาคเพื่อจําประเด็นหลักของเนื้อหา
และให้ผู้เรียนเห็นจุดย่อยที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม
- ใช้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวกลางในการกําหนดทิศทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใน
ด้านการทําความเข้าใจและการแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการทํางานร่วมกับผู้อื่น
- มีการให้คะแนนในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีการอภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มในชั้นเรียน
- ใช้โครงงานพิเศษเพื่อเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการเนื้อหาที่เรียน
- ให้มีโครงงานพิเศษในช่วงท้ายของการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการเนื้อหา ซึ่งอาจเป็น
สิ่งประดิษฐ์หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาตามจุดประสงค์ของโครงงานพิเศษ
- ใช้การนําเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะด้านการสื่อสาร
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- มีการรายงานงานเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย หรือปัญหาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกทักษะการทํางาน
เป็นกลุ่ม และการสื่อสารกับคนอื่นๆ
ทั้งนี้กลยุทธ์การสอนของแต่ละรายวิชาได้ระบุไว้ในเอกสารและทวนผลการสอนโดยรวมถึง
การประเมินจากนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งต่อไป
5.3 การประเมินผู้เรียน
การประเมินผู้เรียนมีการแบ่งขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.3.1 การประเมินนักศึกษาที่มีความสอดคล้องสร้างสรรค์เพื่อผลลัพธ์ของความสําเร็จ
ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง
มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้าคือดูคุณวุฒิการศึกษา เช่น ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษา
ระดับ ม.6 สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า และประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรในการติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา สามารถพิจารณาได้จากการทดสอบย่อย
ทดสอบกลางภาค และทดสอบปลายภาค โดยสามารถตรวจสอบระยะเวลาการประเมินได้จากเอกสาร
มคอ. 3 (5.1-003) ของแต่ละวิชา ตลอดจนผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน หลังจากนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา ยังมีการตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินในระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 จากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ
5.3.2 การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษารวมทั้งไทม์ไลน์วิธีการระเบียบการกระจาย
น้ําหนักคะแนนและการจัดลําดับเป็นทีช่ ัดเจนและมีการสือ่ สารไปยังไปยังนักศึกษา
การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาได้ถูกกําหนดรูปแบบการเก็บคะแนน การประเมิน
ระยะเวลาที่ทําการเก็บคะแนน หรือส่งงานที่มอบหมายโดยแต่ละรายวิชาได้กําหนดรูปแบบและ
ระยะเวลาการเก็ บ คะแนน ตามเอกสารที่ ชี้แ จงรายละเอี ย ดการเรี ย นการสอนและทํ า การชี้ แ จง
รายละเอียดให้นักศึกษาทราบในคาบต้นของวิชาที่ทําการสอนในเทอมนั้น
5.3.3 การประเมินนักศึกษามีกระบวนการรวมทั้งวิธีการประเมินและรูปแบบการให้
คะแนนถูกนํามาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือและความเป็นธรรม
กระบวนการประเมินผลการศึกษาได้กําหนด และแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบการเก็บคะแนน
และหลักเกณท์การให้คะแนนในรายวิชาต่าง พร้อมทั้งแสดงระดับคะแนน และผลการประเมินของ
งานที่ได้รับมอบหมายนั้นๆให้นักศึกษาได้รับทราบตลอดการศึกษาในรายวิชานั้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ทราบคะแนน เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนา หรือพยายามในการศึกษาให้มากขึ้น
5.3.4 ผลตอบรับของการประเมินนักศึกษาในเวลาที่เหมาะสมและช่วยในการปรับปรุง
การเรียนรู้
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษานั้ น เมื่ อ ได้ ทํ า การทดสอบหรื อ มอบหมายงานให้
นักศึกษาเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในรายวิชานั้นๆ แล้วจะทําการแจ้งผลการศึกษาโดยนักศึกษา
สามารถแสดงการประเมินความเข้าใจของตัวเองในรายวิชานั้นได้ในระบบแสดงผลการศึกษาทําให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับปรุงวิธีการ รูปแบบการสอน การประเมิน รายวิชา
ต่อไปได้
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5.3.5 นักศึกษามีมีการเข้าถึงระะบบที่จะยื่นอุทธรณ์ผลการรศึกษาได้ตามมขัน้ ตอน
ในการประเมิน และเก็
แ บคะแนนนแต่ละครั้งนั้นเมื่อทําการรประกาศคะแแนน หรือผลกการศึกษา
น ่น่าพอใจขของนักศึกษาเกิดขึ้น ทางวิวิทยาลัยได้กําหนดให้นักศึกษาสามารถทําเรื่อง
แล้วถ้าไม่เป็นที
อุทธรณ์ผลการศึกษาผ่านทางสาขาวิ
น
ช ่อขอตรวจสอบคะแนน หรือผลการทดสอบจากกอาจารย์
ชาเพื
ประจําวิชาไดด้เมื่อได้รับคววามเห็นชอบจจากสาขาวิชาตามขั
า
้นตอนนแสดงในรูปด้านล่าง และะอาจารย์
ประจําวิชา

ขันที
้ ่1

ขันที
้ ่2

ขันที
้ ่3

•นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นอุทธรณ์ผลการศึกษาเเพื่อขอเปิ ดรายวิชาที่ต้ องการนอกเหนือจาากภาคเรียนปรกติสามารถกรอกเอกสาร
า
เพื่อยื่นควาามประสงค์ผา่ นทางเจ้จ้ าหน้ าที่ดแู ลวิชาการรประจําวิทยาลัยเพื่อยื่นต่อที่ประชุมวิทยาาลัยเพื่อพิจารณา

•เมื่อวิทยาลัลัยได้ รับเอกสารการยืนอุ
่ ทธรณ์จากนักศึกษาจะดํ
ษ าเนินการแจ้ งทางที
ง
่ประชุม และอาาจารย์ผ้ ดู แู ลวิชาที่ได้ รับคําขออุทธรณ์นั ้น
เพื่อร่วมพิจจารณาคําร้ องของนักศึกษาอย่างเป็ นธรรมม

•เมื่อได้ มติจจากที่ประชุมเจ้ าหน้ าที่วิชาการจะแจ้ งผลกการอุทธรณ์ให้ นกั ศึกษาทราบทางช่
ษ
องทางงติดต่อที่นกั ศึกษาแจ้ งไว้ เพื่อให้ นกั ศึกษา
ทราบผลกาารพิจารณาได้ รวดเร็วที
ว ่สดุ

รูปทีท่ 5.5.1 แสดดงขัน้ ตอนการรยื่นอุทธรณ์ของนั
ข กศึกษา
6. สิ่งสนับสนุ
ส นการเรียนรู้
วิทยาลั
ย ยนวัตกรรมมการผลิตขั้นสูสง ไม่มีห้องสมุดคณะเป็นของตั
ข วเอง แตต่ได้ส่งเสริมให้ห้นักศึกษา
ไปใช้หอสมุดกลางซึ
ด
่งเป็นของสถาบันแทน
แ ดั้งนั้นจึงประเมิ
ง
นข้อนี้โดยใช้ข้อมูลลจากหอสมุดกลาง
ด
ซึ่ง
หอสมุดกลางของสถาบันเป็ป็นหอสมุดขนนาดใหญ่ มีอุปกรณ์
ป และหนัังสือต่างๆ อยย่างมากมาย มีบุคลากร
ช่วยอํานวยความสะดวกงาานด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่จําเป็นของห้องสสมุดมากมาย ดังข้อมูล
ใ http://w
ใน
www.lib.kmittl.ac.th/ ซึ่งบุบคลากรในห้องสมุ
อ ดมีจํานววนมาก และมีมีความสามารรถที่เพียง
พอที่จะให้บริการอยู่ในระดดับประทับใจ
นอกกจากนี้ วิ ท ยาลั
ย ย นวั ต กรรรมฯ มี ห้ อ ง ปฎิ บั ติ ก ารหหลากหลาย เช่ น ห้ อ งปฎฎิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ร์ ซึ่งนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั
ก ้นปีจําเป็นต้ตองใช้ ส่วนห้ห้องปฎิบัติอื่นๆ เช่น ห้องปปฎิบัติการ
การกัดกร่อน ห้องปฎิบัติการกล้
ก องจุลทรรศน์
ท
อิเล็กตรอน
ต ห้องปฎิฎิบัติการระบบบอัตโนมัติ ห้องเหล่านี้
เป็นห้องเฉพพาะ จะใช้เฉพพาะนักศึกษาากลุ่มที่สนใจวิทยาการคววามรู้ในด้านเฉพาะนั้นเท่านั
า ้น ซึ่งมี
นักวิทยาศาสสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื
เ ่องมือต่างๆ
ง เป็นอย่างดดีคอยให้คําแนะนํ
แ าแก่
นักศึกษาที่ได้เข้าปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมื
ง อต่างๆ
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ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
โดยตรงมีหน้าที่ดูแลห้องปฎิบัติการ และมีคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน เพียงพอสําหรับการ
เรียนการสอนในแต่ละปีซึ่งอาจมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนคอมพิวเตอร์ครบทุกคน
บุคลากรสายสนับสนุนมีความสําคัญในการช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่บุคลากรสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงาน มีความสามารถ
และมีจํานวนที่เพียงพอโดยบุคคลากรสายสนับสนุนในวิทยาลัยฯมีทั้งหมด เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา
เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ
1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5&6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3&4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

ปีการศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
สอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทมี่ ตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ํา
กว่าเกณฑ์ ก.พ. กําหนด
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดําเนินการ
(ลําดับข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี
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เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตั ว บ่ ง ชี้ 1-5) มี ผ ลดํ า เนิ น การบรรลุต ามเป้ า หมาย และมีจํ า นวนตั ว บ่ ง ชี้ที่ มี ผ ลดํา เนิ น การบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี
ปีการศึกษา
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2560
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-6 และ 8-14 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
รวม 11 ตัว
2561
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-10 และ 13-14 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
รวม 12 ตัว
2562
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-10 และ 13-14 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้
รวม 12 ตัว
2563
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-11,13-14 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม
13 ตัว
2564
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-14 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 14 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชาและ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทําโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจข้อมูลจาก
- นศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 6 3

ภาคผนวก ก
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 6 4

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 6 5

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 6 6

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 6 7

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 6 8

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 6 9

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 0

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 1

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 2

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 3

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 4

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 5

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 6

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 7

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 8

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 7 9

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 0

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 1

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 2

ภาคผนวก ข
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล

.

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 3

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 4

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 5

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 6

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 7

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 8

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 8 9

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 0

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 1

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 2

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 3

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 4

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 5

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 6

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 7

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 8

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 9 9

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 0

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 1

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 2

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 3

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 4

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 5

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 6

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 7

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 8

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 0 9

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 0

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 1

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 2

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 3

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 4

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 5

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 6

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 7

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 8

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 1 9

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 0

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 1

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 2

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 3

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 4

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 5

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 6

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 7

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 8

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 2 9

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 3 0

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 3 1

มคอ.2

|

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 3 2

ภาคผนวก ค
คําอธิบายรายวิชา

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล

มคอ.2 |

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
12026002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ENGINEERING MATHEMATICS 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

109 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(3-0-6)

ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยกราฟ ตาราง และสูตร อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันเชิงกําลัง ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันเลขชี้กําลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันลอกาลิทึม ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติผกผัน และฟังก์ชันโดยปริยาย กฎการหาอนุพันธ์ กฎผลคูณ กฎผลหาร กฎลูกโซ่ รูปแบบ
ยังไม่กําหนด ปริ พันธ์ของฟั งก์ ชันที่นิยมโดยกราฟ ตาราง และสูตร ทฤษฎีพื้น ฐานของแคลคู ลั ส
ตระกูลเส้นโค้งแบบพาราเมตริก การหาค่าเหมาะที่สุด เทคนิคของปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การลู่
เข้าและการลู่ออกของปริพันธ์ ระเบียบวิธีเชิงเลขของปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง อันดับสอง ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวแบบเอกพันธ์ และมีสัมประสิทธิ์
เป็นค่าคงตัวแบบไม่เอกพันธ์ การประมาณค่าฟังก์ชันโดยใช้พหุนามเทเลอร์ ลําดับ อนุกรมเทเลอร์
อนุกรมกําลัง
Limits, continuity, derivative of functions defined by graphs, tables and
formulas, differentiation of power, polynomial, exponential, trigonometric,
logarithmic, inverse trigonometric functions and implicit differentiation, differentiation
rules, product rule, quotient rule, etc. indeterminate form, integral of function
defined by graphs, tables and formulas, fundamental theorem of calculus,
parameterized families of curves, optimization, techniques of integration, Improper
integrals, convergence and divergence of integrals, numerical methods of integration,
applications of integration, first and second order linear constant coefficient
homogeneous and inhomogeneous differential equations, approximation of functions
by means of Taylor polynomials, sequences, series. Taylor series, power series.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 3 3

มคอ.2 |

12026003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ENGINEERING MATHEMATICS 2
วิชาบังคับก่อน : 12026002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
PREREQUISITE :12026002 ENGINEERING MATHEMATICS 1

3(3-0-6)

แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปรเบื้องต้น พิกัดเชิงขั้ว การวิเคราะห์ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อนุพันธ์ย่อย และปริพันธ์หลายชั้น การวิเคราะห์เวกเตอร์ เทคนิคการหาค่า
เหมาะที่สุด สมการพาราเมตริก ปริพันธ์เชิงเส้น ปริพันธ์เชิงพื้นผิว และทฤษฎีบทหลักที่เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ เช่น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของเกาส์ ทฤษฎีบทของสโตกส์ เป็น
ต้น ตัวแปรเชิงซ้อน อนุพันธ์และสมการคอซีรีมันน์ ปริพันธ์ และทฤษฎีบทปริพันธ์คอซี อนุกรมกําลัง
และอนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎีบทเรซิดิว การส่งคงรูปและการประยุกต์ อนุกรมฟูริเยร์
Introduction to multi-varible calculus. Polar coordinates. Analysis of
functions of several variables, vector valued functions, partial derivatives, and
multiple integrals. Vector analysis. Optimization techniques, parametric equations,
line integrals, surface integrals and major theorems concerning their applications:
Green’s theorem, Divergence theorem, Gauss theorem, ect. Complex
variable.Functions of a complex variable.Derivatives and Cauchy-Riemann
equations.Integrals and cauchy integral theorem.Power and Laurent Series.Residue
theory.Conformal mapping and Fourier series applications.
12026004 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
ENGINEERING MATHEMATICS 3
วิชาบังคับก่อน : 12026003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
PREREQUISITE :12026003 ENGINEERING MATHEMATICS 2

3(3-0-6)

ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย แนวคิดเกี่ยวกับเวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณ
ภายใน ฐาน ฐานเชิงตั้งฉากปกติ การแปลงเชิงเส้น การแปลงลาปลาซ การแปลงฟูริเยร์ แมตริกซ์และ
ตัวกําหนด รากลักษณะเฉพาะและฟังก์ชันก์ลักษณะเฉพาะ การหาสมการแบบจําลองและการหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง เสถียรภาพของสมการ ออโตโนมัส สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เชิงเส้นอันดับสูง ฐานของผลเฉลย รอนสเกียน และปัญหาค่าเริ่มต้น ระบบเชิงเส้นของสมการเชิง
อนุพันธ์อันดับหนึ่งซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว วิธีหาผลเฉลยโดยวิธีกําจัดและวิธีหาค่าลักษณะเฉพาะ
ผลเฉลยเชิงเลขของปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการผลต่างและผลเฉลยอันตะ
การประยุกต์ทางวิศวกรรม

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 3 4

มคอ.2 |

Systems of linear equations and solutions. Introduction to vector
concept: vector space, inner product space, bases, orthonormal bases, etc. Linear
transformations: Laplace transformation, Fourier-transformation, etc. Matrices and
Determinants. Characteristic roots and eigenfunctions. First order differential
equation: modeling and solving. Stability of autonomouse equations. Higher order
linear ordinary differential equations: Solution bases, Wronskian, and initial value
problems. Linear system of first order differential equations with constant
coefficients: Elimination and eigenvalue method of solution. Numerical solution of
initial value problems for ordinary differential equations.Differential equations and
finite difference solutions.Engineering applications.
12026005 ฟิสิกส์ 1
PHYSICS 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ กฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่
แนววงกลม งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบจุดตรึง โมเมนตัม
เชิงมุม สมดุลสถิตและความยืดหยุ่น ความโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของของไหล การสั่น การเคลื่อนที่
ของคลื่น คลื่นเสียง คลื่นนิ่งและการซ้อนทับของคลื่น อุณหภูมิ ความร้อนและกฎข้อที่ 1 ของเทอร์โม
ไดนามิกส์ ทฤษฎีพลังงานจลน์ของแก๊ส เอนโทรปีและกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์
Motion in one dimension, vectors, Motion in two dimension, laws of
motion, circular motion, work and energy, momentum and collision, rotation of a
rigid object about a fixed axis, angular momentum, static equilibrium and elasticity,
gravitation, fluid mechanics, oscillatory motion, wave motion, sound wave,
superposition and standing waves, temperature, heat and the first law of
thermodynamics, kinetic energy of gases, entropy and the second law of
thermodynamics.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 3 5

มคอ.2 |

12026006 ฟิสิกส์ 2
PHYSICS 2
วิชาบังคับก่อน : 12026005 ฟิสิกส์ 1
PREREQUISITE : 12026005 PHYSICS 1

3(3-0-6)

ไฟฟ้าสถิตย์ แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า กฎของคูลอมป์ ศักย์ ไฟฟ้ า ตั วเก็บประจุ ไฟฟ้ า
กระแสตรง ไดอิ เ ล็ ก ทริ กซ์ กฎของเก๊า ส์ ตัว ต้า นทาน กฎของเคิ ร์ ชซอร์ ฟแสง ไฟฟ้ า กระแสสลั บ
แม่เหล็กไฟฟ้า กฎของพาราเดย์โครงสร้างอะตอม กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างสเปกตรัม
ของอะตอมและโมเลกุล ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น นิวเคลียร์ฟิสิกส์
Electrostatic, electric force, electric field, Coulomb’s force, electric
potential, capacitor, direct current, dielectric Gauss’s law, resistor, Kirchhoff’s law,
optic, alternating current, electromagnetic, Faraday’s law, atomic structure,
introduction to quantum mechanics, structural spectrum of atoms and molecules,
introduction to solid state physics, nuclear physics.
12026007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-0)
PHYSICS LABORATORY 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 12026005 ฟิสิกส์ 1
The experiment corresponds to the course 12026005 PHYSICS 1
12026008 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-2-0)
PHYSICS LABORATORY 2
วิชาบังคับก่อน : 12026007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
PREREQUISITE :12026007 PHYSICS LABORATORY 1
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 12026006 ฟิสิกส์ 2
The experiment corresponds to the course 12026006 PHYSICS 2

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 3 6

มคอ.2 |

12026011 การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบการผลิต
Programming for Manufacturing Systems
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

3 (2-2-7)

รายวิชานี้เป็นการศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาซี โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย ชนิดตัวแปร
พื้นฐานตัวดําเนินการ การวนซ้ํา ตัวแปรข้อความ อาร์เร การนําเข้า-ส่งออกข้อมูล การเรียกใช้โมดูล คลาส
การสืบทอด การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การโปรแกรมเชิงวัตถุ กราฟิกหน้าต่าง ฐานข้อมูล เครือข่ายการ
ส่งข้อมูล โปโตคอลโมดูลบนอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
A study of the C programming language. The content consists of variable
types, basic operators, loops, string, list, file I/O, access modules, class, inheritance,
access control, object oriented programming, graphical user interface, database,
networking, module protocol on Internet of thing.
กลุ่มวิชาบังคับ
12026101 วัสดุวิศวกรรม
ENGINEERING MATERIALS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

67

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคุณสมบัติกระบวนการผลิตและการใช้งานของ
วัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก เช่นโลหะพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสม ศึกษาแผนภูมิสมดุลของเฟสและ
การแปลความคุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ ศึกษากรรมวิธีการผลิตเหล็ก เหล็กกล้า
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อลูมิเนียมแมกนีเซียม ทองแดง นิกเกิล ไทเทเนียม และโลหะผสม กรรมวิธี
การหล่อ การขึ้นรูปโลหะ ด้วยวิธีร้อน และวิธีเย็น การขึ้นรูปโลหะแผ่น กระบวนการแต่งรูปโลหะด้วย
เครื่องจักรกล
Study of relationships between structures, properties, production
processes and applications of main groups of engineering materials i.e. materials,
polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagram and their
interpretation, mechanical properties and materials degradation. Study of
manufacturing processes of iron and steel, manufacturing processes of nonferrous
such as aluminum, magnesium, copper, nickel, titanium, alloy metals, metal casting
processes, forming and shaping processes by hot and cold working, sheet metal
forming processes, metal removal processes and machines.
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 3 7

มคอ.2 |

12026102 กลศาสตร์วิศวกรรม
ENGINEERING MECHANICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

สถิตยศาสตร์ระบบของแรงสมดุลโครงสร้าง แรงกระจาย (จุดศูนย์กลางมวลและคาน)แรง
เสียดทานม; พลศาสตร์ จลศาสตร์ของอนุภาค (หนึ่งมิตแิ ละสองมิต)ิ จลนพลศาสตร์ของอนุภาค (กฏของ
นิวตัน งานและพลังงาน) จลนพลศาสตร์ในแนวระนาบของวัตถุแข็งเกร็ง(การหมุนและการเคลื่อนที่
ทั่วไป)
Statics: Force system, resultant, equilibrium, Structures, Distributed forces
(CM and Beam), Friction; Dynamics: Kinematics of particles, Kinetics of particles
(Newton’s 2nd law, work and energy), Plane kinematics of rigid bodies (Rotation and
general plane motion)
12026103 เขียนแบบวิศวกรรม
ENGINEERING DRAWING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การ
เขียนภาพ 3 มิติ) การกําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและภาพ
แผ่ นคลี่ การร่ างแบบด้ วยมื อ การเขี ยนแบบประกอบและภาพแยกชิ้ นส่ วน พื้ นฐานในด้ านการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
Lettering: orthographic projection; orthographic drawing and pictorial
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxing viewing and development;
freehand sketching, detail and assembly drawing; basic computer-aided drawing.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 3 8

มคอ.2 |

12026104 สถิติวิศวกรรม
ENGINEERING STATISTICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น รูปจําลองแบบต่อเนื่องและ
ไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชั่นก์ของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์
ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง
เส้น การประยุกต์สถิติกับระบบอุตสาหกรรม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
Probability, random variable, probability distribution, continuous and
discrete models, function of random variable, random sample distribution, estimation
of parameters, confidence interval, hypothesis testing, analysis of variance, regression
and linear correlation, their applications to industrial systems, and usage of computer
programs.
12026105 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
ELECTRICAL ENGINEERING 1
วิชาบังคับก่อน : 12026002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
PREREQUISITE : 12026002 ENGINEERING MATHEMATICS 1

3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์โหนด
การวิเคราะห์เมซทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน ซุปเปอร์โพซิชั่น อุปกรณ์เก็บพลังงาน ตัวเก็บประจุ
ขดลวดเหนี่ยวนํา วงจรRCและRL วงจรลําดับที่สอง การวิเคราะห์ ทรานเซียน การกระตุ้นแบบซายนู
ซอยด์และเฟสเซอร์ การวิเคราะห์สถานะทรงตัวของไฟสลับ การคํานวณกําลังไฟฟ้า ตัวประกอบกําลัง
วิธีปรับแก้ตัวประกอบกําลัง ทฤษฎีหม้อแปลงเชิงเส้นและแบบอุดมคติ วงจรสามเฟส
This course includes the following topics: modern physics, DC and AC
circuit analysis , Ohm’s law, Kirchoff’s law, nodal and mesh analysis, Thevenin’s and
Norton’s theories, superposition, The elements are analyzed in the circuits as the
first and second order circuits. All the responses in the transient and steady states
are also described. The phasor is also introduced in the subject, which simplifies the
analysis of the first and second order circuits, especially in the AC steady state.
Average power and power factor calculation, relations of average power and power
factors, power factor correction, linear and ideal transformers and three phases
circuits are studied.
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 3 9

มคอ.2 |

12026106 วิศวกรรมไฟฟ้า 2
ELECTRICAL ENGINEERING 2
วิชาบังคับก่อน : 12026105 วิศวกรรมไฟฟ้า 1
PREREQUISITE : 12026105 ELECTRICAL ENGINEERING 1

3(3-0-6)

รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาของพื้นฐานอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การ
ทํ า งานของวงจรไดโอด ศึ ก ษาวงจรขยายภาคเดี ย ว ผลตอบสนองทางความถี่ ข องวงจรขยาย
คณิตศาสตร์แบบบูลลีน ตารางความจริง การลดรูปสมการบูลลีนโดยใช้ แผนที่แบบคาร์นอแมพและ
วิธีควินแม็คคลอสกี้ วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรชิฟรีจิสเตอร์ การออกแบบวงจรคอมไบ
เนชันและวงจรซีเควนเชียล
Study basic principles of semiconductor devices, diodes, transistors. Study
diode circuits, single-stage amplifiers, frequency response of the amplifiers. Boolean
algebra, truth table, Boolean equation reduction by Karnuaugh map and
Quinmacrossky method, logic gates, flip-flops, counters, shift registers, combination
and sequential circuit design

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 4 0

มคอ.2 |

12026107 หลักการทดสอบวัสดุ
PRINCIPLES OF MATERIAL TESTINGS
วิชาบังคับก่อน : 12026101 วัสดุวิศวกรรม
PREREQUISITE : 12026101 ENGINEERING MATERIALS

3(3-0-6)

พฤติกรรมยืดหยุ่นของวัสดุการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกลการทดสอบแรงดึง การ
ทดสอบความแข็งการทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการคื บและการล้ า การตรวจสอบหาสิ่ ง
บกพร่องในวัสดุแบบไม่ทําลาย และหลักการวิเคราะห์การเสียหาย
This course includes the elasticity of material, principle of mechanical
characteristics testing, tensile, hardness, strength, creep and fatigue testing,
nondestructive evaluation of materials, and principles of failure analysis.
12026108 กรรมวิธีการผลิต
MANUFACTURING PROCESSES
วิชาบังคับก่อน : 12026101 วัสดุวิศวกรรม
PREREQUISITE : 12026101 ENGINEERING MATERIALS

3(3-0-6)

กรรมวิธีการผลิตเหล็ก เหล็กกล้า กรรมวิธีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ได้แก่ อลูมิเนียม
แมกนีเซียม ทองแดง นิกเกิล ไทเทเนียม และโลหะผสมของโลหะดังกล่าว กรรมวิธีการหล่อโลหะ การ
ขึ้นรูปโลหะ ด้วยวิธีร้อนและวิธีเย็น การขึ้นรูปโลหะแผ่น กระบวนการแต่งรูปโลหะด้วยเครื่องจักรกล
ต่างๆ ได้แก่ งานกลึง งานกว้านรู งานไส งานกัด งานเจาะ งานกัดเฟือง งานเจียรนัย การคํานวณ
ค่าใช้จ่ายในกรรมวิธีการผลิต
Manufacturing processes of iron and steel, manufacturing processes of
nonferrous such as aluminum, magnesium, copper, nickel, titanium, and alloy of
these metals, metal casting processes, forming and shaping processes by hot and
cold working, sheet metal forming processes, metal removal processes and machines:
turning, boring, shaping, milling, drilling, gear milling, and grinding, manufacturing cost
calculation.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 4 1

มคอ.2 |

12026109 สัญญาณและระบบ
SIGNALS AND SYSTEMS
วิชาบังคับก่อน : 312026004 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
PREREQUISITE : 12026004 ENGINEERING MATHEMATIC

3(3-0-6)

นิ ย ามของสั ญ ญาณและระบบการจํ าแนกชนิ ดของสัญ ญาณและระบบตั ว อย่ า งของ
สัญญาณและระบบแบบต่างๆ การวิเคราะห์สัญญาณเชิงเวลาต่อเนื่องและระบบเชิงเส้นไม่แปรตาม
เวลาด้ว ย อนุ ก รมฟู ริ เ ยร์ การแปลงและแปลงผกผั น ฟูริ เ ยร์ การแปลงและแปลงผกผั น ลาปลาซ
สถาปัตยกรรมของระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา การสุ่มและทฤษฏีการสุ่ม สัญญาณและระบบเชิง
เวลาเต็มหน่วยการแปลงและการแปลงผกผันแบบ Z ตัวอย่างสัญญาณและระบบ
Definition of signals and systems, classification of signals and systems,
examples of various signals and systems, signal and system analysed by Fourier
series, Fourier transform and inverse Fourier transform, Laplace transform and inverse
Laplace transformation of continuous time signal and liner time- invariant system,
linear time- invariant system architecture sampling and sampling theorem, discretetime signals and systems, Z–transformation and its inverse, examples of signals and
systems in electronics and telecommunications.
12026110 พื้นฐานระบบควบคุม
FUNDAMENTAL OF CONTROL SYSTEMS
วิชาบังคับก่อน : 12026109 สัญญาณและระบบ
PREREQUISITE : 12026109 SINGNALS AND SYSTEM

3(3-0-6)

วิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบควบคุม คณิตศาสตร์สําหรับ
ระบบควบคุ ม จํ า นวนเชิ ง ซ้ อ น การเขี ย นกราฟโบดี้ สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ การแปลงลาปลาซ
บล็ อ กไดอะแกรม ฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอน การหาแบบจํ า ลองคณิ ต ศาสตร์ ข องระบบ การจํ า ลองทาง
คณิตศาสตร์ในระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพ เสถียรภาพ
สัมพัทธ์ การจําลองในปริภูมิสเตต ผลตอบสนองทางเวลา วิธีทางรูทโลคัส ผลตอบสนองเชิงความถี่
การควบคุมในเชิงอุตสาหกรรม
This course includes the following topics: introduction to control and
engineering systems, mathematical foundation for control system including complex
number, Bode plot, differential equation and Laplace transform, block diagram and
signal flow graph, mathematical modeling in control system, stability in control

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 4 2

มคอ.2 |

system, state-space analysis, transient response, Root-Locus method, frequency
response, PID controllers.
12026111 มาตรวิทยาวิศวกรรม
ENGINEERING METROLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

หลักการงานวัดละเอียด ความผิดพลาดในการวัดและการลดความผิดพลาดในระบบการวัด
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมและเทคนิคของการวัด หน่วยวัด และ มาตราฐานในการวัด การป้องกัน
สัญญาณรบกวนที่ ไม่ ต้ องการในการวัด ความปลอดภั ย ความแม่นยํ าและถูกต้ องหลั กการวั ดแบบ
เปรียบเทียบ การวัดความหยาบผิวงาน การวัดโปรไฟล์ด้วยแสง การวัดด้วยแสงเลเซอร์ การทํางานด้วย
เครื่องมือวัด 3 มิติ
This course includes the following topics: principles of engineering
metrology, errors and error analysis in metrology system, units and standards of
metrology, noise reduction in metrology system, accuracy and precision in comparative
measurements, surface roughness metrology, surface profiler, optical metrology, 3D
metrology.
12026112 วิศวกรรมละเอียด
PRECISION ENGINEERING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

หลักการวิศวกรรมละเอียด การผลิตแบบละเอียด การออกแบบเครื่องจักรเพื่อการผลิต
แบบละเอียด หลักการความผิดพลาดของแอบบี้เนื่องจากชิ้นส่วนเครื่องจักร การออกแบบโครงสร้างแบบ
ไคเนเมติก คอมไพลอันซ์ของแบริ่งและสปินเดิล ความผิดพลาดเนื่องจากความร้อน การควบคุมสภาวะ
แวดล้อมสําหรับเครื่องจักรการผลิตแบบละเอียด การสร้างแผนภาพความผิดพลาดและประมาณการควม
ผิดพลาด ความผิดพลาดเนื่องจากคอมไพลอันซ์และการสั่นสะเทือน เซนเซอร์สําหรับการผลิตแบบ
ละเอียด การวางแผนกระบวนการสําหรับการผลิตแบบละเอียด กระบวนการสร้างเครื่องจักรแบบ
ละเอียด
Introduction to precision engineering, Precision manufacturing, Machine
design for precision manufacturing, Abbé’s principle Errors due to machine elements,
Kinematic design Structural, Compliance of Bearings and spindles, Thermal errors,
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 4 3

มคอ.2 |

Environmental control of precision machinery, Error mapping and error budgets, Error
due to compliance and vibration, Sensors for precision manufacturing, Process planning
for precision manufacturing, Precision machining processes
12026113 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
ENGINEERING ECONOMICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมตุ้นทุนและค่าใช้จ่ายการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนค่าของ
เงินที่เปลี่ยนตามเวลาดอกเบี้ยค่าเงินต้นเทียบเท่าปีปัจจุบันค่าเทียบเท่าของเงินจ่ายเท่ากันรายปีอัตรา
ผลตอบแทนอัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนค่าเสื่อมราคา การทดแทนทรัพย์สินการวิเคราะห์
ความไวการวิเคราะห์ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนการวิเคราะห์ส่วนซึ่งไม่สามารถประเมิน
เป็นตัวเลขแท้จริงได้
Introduction to the principles of engineering economic,cost and expense, breakeven analysis, time-value of money, interest, present worth, equivalent uniform annual cash
flow, determination of rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, equivalent of
replacement,sensitivity analysis, evaluation under risk and uncertainty,evaluation of
intangible.
12026114 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
PRINCIPLE OF MACHINE DESIGN
วิชาบังคับก่อน : 12026102 กลศาสตร์วิศวกรรม
PREREQUISITE : 12026102 ENGINEERING MECHANICS

3(3-0-6)

บทนําของการออกแบบเครื่องจักรกล วัสดุ การวิเคราะห์ภาระและความเค้น การเสียรูป
ของคานและเสา การเสียหายเนื่องจากการล้าจากภาระ
Introduction to machine design, Materials, Load and stress analysis, Beam
and column deflections, Fatigue failure from loading.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 4 4

มคอ.2 |

12026115 อุณหพลศาสตร์
THERMODYNAMICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

บทนําและแนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ กฏข้อทีห่ นึ่งของอุณหพลศาสตร์ (พลังงาน
การถ่ายโอนพลังงาน และการวิเคราะห์พลังงานเบื้องต้น) สมบัติของสารบริสทุ ธิ์ การวิเคราะห์พลังงาน
สําหรับระบบปิด การวิเคราะห์มวลและพลังงานสําหรับระบบเปิด กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอน
โทรปี วัฎจักรกําลังแก๊ส วัฏจักรกําลังไอและวัฎจักรกําลังร่วม
Introduction & basic concepts, 1st law of thermodynamics (Energy, energy
transfer, general energy analysis), Properties of pure substances, Energy analysis of closed
systems, Mass and energy analysis of control volume, 2nd law of thermodynamics,
Entropy, Gas power cycles, Vapour and combined power cycles.
12026116 การวิจัยดําเนินงาน
OPERATION RESEARCH
วิชาบังคับก่อน : 12026104 สถิติวิศวกรรม
PREREQUISITE :12026104 ENGINEERING STATISTICS

3(3-0-6)

ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงตัวแปรสุ่ม
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง สถิติเชิงพรรณา การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงจากการสุ่มตัวอย่าง ช่วง
ความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
และการประยุกต์สถิติกับอุตสาหกรรม
This course includes the probability, random variables, continuous and
discrete random variables, descriptive statistics, random sampling, sampling
distribution, confidence interval, hypothesis testing, analysis of variance, regression
and linear correlation, and application in industry.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 4 5

มคอ.2 |

12026117 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
AUTOMATIC MANUFACTURING SYSTEM
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ศึกษากลไกการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล ต้นกําลังของเครื่องจักร อุปกรณ์จับสัญญาณ
ทฤษฎี ส วิ ท ช์ ตรรกศาสตร์ อุ ป กรณ์ รีเ ลย์ อุ ป กรณ์ตั ว นับ อุป กรณ์ ห น่ว งเวลา หลั ก การออกแบบ
วงจรไฟฟ้า หลักการออกแบบวงจรลม อุปกรณ์ควบคุมโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุม
ขนาดเล็กในเครื่องจักรอัตโนมัติ
Machine motion, machine power source, sensor, switch theory, logic gate,
relay, counter, and timer, design of electrical and pneumatic circuits, programmable
logic controller, computer and micro controller in automatic machine
12026118 เซนเซอร์และตัวขับเร้า
SENSORS AND ACTUATORS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

เซนเซอร์ แ ละทรานซดิ ว เซอร์ นิ ย าม ศั พท์ บัญ ญั ติ การแบ่ง ชนิด ของเซนเซอร์ แ ละ
ทรานซดิวเซอร์ คุณสมบัติ พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์ เซ็นเซอร์วัด
อุณหภูมิ เซนเซอร์ทางกล เซนเซอร์วัดความดัน เซนเซอร์สําหรับการวัดในของเหลว เซนเซอร์ทางแสง
เซนเซอร์ทางเคมี และก๊าซเซนเซอร์ ตัวขับเร้าเพียโซอิเล็กทริก มอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์
กระแสสลับ เมมซ์ไมโครโครทรานซดิวเซอร์ การสร้างเซนเซอร์และทรานซดิวเซอร์ด้วยขบวนการเทอร์
มอลอ็อกซิเดชัน การแพร่ การยิงฝังไอออน การเคลือบโดยไอเชิงเคมี การระเหยระบบสูญญากาศ
ลิโทรกราฟี การแอนนิล และวิธีการอื่นๆ ในอนาคต
Sensors and Transducers-Definitions, terminology, classification,
characteristics of parameters, thermal sensors, mechanical sensors, pressure
sensors, other sensors and transducers for liquid environment measurements,
optical sensors and transducers, chemical and physical sensors for gas and liquid
media and gas sensors, piezoelectric actuators, DC and AC motors, MEMS
microtransducers. Thermal oxidation, diffusion, ion implantation, chemical vapor
deposition, evaporation, metallization, lithography, annealing, and future trends.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 4 6
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12026119 การควบคุมการผลิต
PRODUCTION CONTROL METHODS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ระบบการผลิต เทคนิคการคาดหมายการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและกําไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดผังเวลาการผลิต การควบคุมการผลิต
Introduction to production systems; production forecasting techniques;
inventory management; production planning; cost and profitability analysis for decision
making; production scheduling; production control.
12026120 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 1
MANUFACTURING LABORATORY 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

2(0-6-0)

วิชาในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิตแบ่งเป็นหัวข้อรวมไม่น้อยกว่า 12
หัวข้อ เพื่อเป็นการฝึกหัดการใช้งานเครื่องมือทางวิศวกรรมการผลิต การวัด และศึกษาวิเคราะห์
ลักษณะสมบัติระบบการผลิต รวมทั้งฝึกการเขียนรายงานทางวิศวกรรม
The course involves the experimental study in manufacturing engineering.
The topic is divided into at least 12 sections for practicing the engineering tools and
equipments metrology and also analysis to manufacturing system. It also includes report
writing on engineering.
12026121 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 2
MANUFACTURING LABORATORY 2
วิชาบังคับก่อน : 12026122 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 1
PREREQUISITE : 12026122 MANUFACTURING LABORATORY 1

2(0-6-0)

วิชาในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิตแบ่งเป็นหัวข้อรวมไม่น้อยกว่า 12
หัวข้อ เพื่อเป็นการฝึกหัดการใช้งานเครื่องมือทางวิศวกรรมการผลิต การวัด และศึกษาวิเคราะห์
ลักษณะสมบัติระบบการผลิต รวมทั้งฝึกการเขียนรายงานทางวิศวกรรม
The course involves the experimental study in manufacturing engineering.
The topic is divided into at least 12 sections for practicing the engineering tools and
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equipments metrology and also analysis to manufacturing system. It also includes report
writing on engineering.
12026122 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1
ENGINEERING LABORATORY 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

1(0-3-0)

วิชาในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพื้นฐานแบ่งเป็นหัวข้อรวมไม่น้อยกว่า 12
หัวข้อ เพื่อเป็นการฝึกหัดการใช้งานเครื่องมือทางวิศวกรรมพื้นฐาน รวมทั้งฝึกการเขียนรายงานทาง
วิศวกรรม
The course involves the experimental study in basic engineering. The
topic is devided into at least 12 sections for practicing the engineering tools. It also
includes report writing on engineering.
12026123 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 2
ENGINEERING LABORATORY 2
วิชาบังคับก่อน : 12026124 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม 1
PREREQUISITE :12026124 ENGINEERING LABORATORY 1

1(0-3-0)

วิชาในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพื้นฐานแบ่งเป็นหัวข้อรวมไม่น้อยกว่า 12
หัว ข้อ เพื่ อ เป็ น การฝึ กหั ด การใช้ง านเครื่ อ งมื อทางวิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน ทดสอบทฤษฎีพื้ น ฐานทาง
วิศวกรรม รวมทั้งฝึกการเขียนรายงานทางวิศวกรรม
The course involves the experimental study in basic engineering. The
topic is divided into at least 12 sections for practicing the engineering tools. It also
includes report writing on engineering.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 4 8

มคอ.2 |

12026124 สัมมนา
SEMINAR
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

1(0-2-0)

นักศึกษาต้องเสนอการสัมมนาจากหัวข้อที่อาจารย์ประจําวิทยาลัยแนะนําอย่างน้อย
หนึ่งครั้ง อาจมีการเชิญผู้บรรยายจากหน่วยงานอื่นมาร่วมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจด้วย
Student must give at least one seminar in the subject which is approved
by the college's academic staffs. External speaker may be invited to give the seminar
on the interested topics.
12026125 การฝึกงานอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TRAINING
วิชาบังคับก่อน :ปฏิบัติการทางวิศวกรรมการผลิต 2 12026121
PREREQUISITE :12026121 MANUFACTURING LABORATORY 2

0 (0-45-0)

เป็นการฝึกงานภาคปฏิบัติที่จัดขึ้นตามสาขาวิชา โดยการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ นักศึกษา
ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกงานนี้ในช่วงของการศึกษาภาคฤดูร้อน พร้อมเขียนรายงานเสนอ
During their four-year selected studies, students are required to complete
a short term industrial placement within professional selected environments. It takes
place during a summer period. This course allows students to put into practices
under conditions reflecting their future activities and responsibilities. The work,
carried out under the responsibility of the firm involved, is presented in a written
report.
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12026126 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยใช้หลักการของซิกส์ซิกมา
Introduction to six-sigma productivity improvement
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมโดยใช้หลักการและเครื่องมือของซิกส์ซิกมา การ
ประยุกต์ใช้งานเครื่องมือของซิกส์ซิกมา ในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมเพื่อนําไปสู่การลดของเสีย การ
เพิ่มขีดความสามารถของการะบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน
Students will learn about productivity improvement tools employing sixsigma principles. Applications of various tools to solve manufacturing problems in
order to sustainably improve production yields, process performance, quality and
productivity will be demonstrated.
12026507 วิศวกรรมเครื่องมือ
(TOOL ENGINEERING)
วิชาบังคับก่อน : 12026108 กรรมวิธีการผลิต
PREREQUISITE :12026108 MANUFACTURING PROCESS

3(3-0-6)

บทนํ าของวิ ศ วกรรมเครื่องมือ วั ส ดุแ ละคุณ สมบั ติต่ าง ๆ ของวั ส ดุ ที่ ใ ช้ทํ าเครื่ องมื อ
เครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ความสามารถในการถูกแมชชีน การขึ้นรูปโลหะก้อน การขึ้นรูปโลหะแผ่น
เครื่องมือยืดชิ้นงานต่าง ๆ
Introduction to tool engineering, Tooling materials and properties, Basic
hand tools and machines, Machinability, Bulk metal forming, Sheet metal forming,
Jigs and fixtures
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- กลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาเอก
9 หน่วยกิต
(1) สาขาวิชาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Technology)
12026201 หลักการควบคุมสิ่งปนเปื้อน
PRINTCIPLE OF CONTAMINATION CONTROL
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ชนิดผลกระทบ และการควบคุมสิ่งปนเปื้อนในการผลิต สิ่งปนเปื้อนจากคนและการ
ป้องกัน สิ่งปนเปื้อนจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าและการป้องกัน สิ่งปนเปื้อนในอากาศและการป้องกัน
มาตรฐานและการออกแบบห้ อ งสะอาด ตู้ ดู ด ควั น น้ํ า ก๊ า ซ และสารเคมี่ ใ นอุ ต สาหกรรม และ
กระบวนการในการกําจัดของเสีย
This course includes the fundamentals of types, impact and control of
contamination in manufacturing, human contaminant and prevention, electrostatic
discharge (ESD) contaminant and prevention, airborne contaminantand prevention,
cleanroom standards and design, fume hood, water, gas and chemicals in industry,
and waste disposal process.
12026202 การควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิต และการรบกวนทางไฟฟ้า
ในระบบการผลิต
ESD AND EMI CONTROL IN MANUFACTURING PROCESS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

พื้นฐานของคลื่นและเฟสเซอร์ สมการของแมกเวลล์สําหรับสนามที่เปลี่ยนแปลงกับเวลา
การแพร่กระจายของคลื่นระนาบ สนามไฟฟ้าสถิต และสิ่งแวดล้อม หลักการการคายประจุไฟฟ้าสถิต
คุณลักษณะของการคายประจุ ไฟฟ้าสถิต สัญญาณ และกระแสสูงสุด การประเมินความเสี่ยงของการ
คายประจุไฟฟ้าสถิตต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิต วิธีการวัดการ
คายประจุไฟฟ้าสถิต พื้นฐานของความเข้ากันทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การกระจายตัวของสัญญาณเชิง
ความถี่ สายส่ ง และความเที่ ย งตรงของการส่ ง สั ญ ญาณ การแพร่ ก ระจายและการซึ ม ซั บ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า
Introduction to wave and phasors, Maxwell’s equations for time-varying
fields, plane-wave propagation, Electrostatics and the Environment, principles of
electrostatic discharge (ESD), Characterisation of ESD waveform and peak current,
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Assessment of ESD threats to electronic components and ESD control equirements,
Measurement methods in electrostatics discharge, Introduction to electromagnetic
compatibility. Signal spectra. Transmission lines and signal integrity. Nonlinear
behavior of components.Radiated emissions and susceptibility.
12026203 การกัดกร่อนและการควบคุมการกัดกร่อน
CORROSION AND CORROSION CONTROL
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการกัดกร่อน เคมีไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานและศักย์ไฟฟ้าของเซล
โพลาไรเซซัน การเกิดพาสซิวิตี้ อัตราการกัดกร่อนและกลไกการกัดกร่อน การกัดกร่อนที่อุณหภูมิต่ําและ
อุณหภูมิสูง และการป้องกันและควบคุมการกัดกร่อน
This course includes the fundamental of corrosion, electrochemical,
standard and cell electrical potential, polarization, passivity, corrosion rates and corrosion
mechanism, low and high temperature corrosion,corrosion prevention and control.
12026204 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(3-0-6)
ADVANCED MANUFACTURING METHODS
วิชาบังคับก่อน : 12026108 กรรมวิธีการผลิต
PREREQUISITE :12026108 ADVANCED MANUFACTURING METHOD
ศึกษาวิธีการผลิตแบบใหม่ และดั้งเดิมขององค์ประกอบรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนและ
ความละเอียดที่ต้องการ ทฤษฎีของการวัดความละเอียดและการประยุกต์ตัวแปรสําหรับตรวจสอบ
ขนาด ผิว และอื่ นๆ ตลอดจนการจัดการรวมกันระหว่างการวัดและฟังก์ชันการควบคุมการผลิต
หลักการของอัลกอริทึมในการจัดลําดับการทํางาน กฎของการกําจัดขั้นตอนการทํางาน ปัญหาการ
จัดลําดับ การวิเคราะห์เชิงเวลาของลําดับการทํางาน
The non-conventional and conventional manufacturing process of the
complicated geometrical shape and required accuracy, theory of fine measurement
and application of variables for determining the dimension, surface, and the other
through the management of the combination of measurement and manufacturing
control function, principle of scheduling algorithms, task elimination rules, scheduling
problem, time schedule analysis.
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12026205 วิธีการหาค่าที่เหมาะสมทีส่ ุด
OPTIMIZATION METHODOLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การหาค่าเหมาะสมที่ สุ ดแบบคลาสสิ ก การปฏิบัติต่อ
ข้อจํากัดที่ไม่เท่ากับฟังก์ชันแบบลากรานเจียน และทวิภาคฟังก์ชันแบบเว้าและแบบนูน การโปรแกรม
แบบไม่เป็นเชิงเส้น วิธีการหาคําตอบสําหรับการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบไม่มีข้อจํากัด วิธีกราเดียน
สําหรับการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบไม่มีข้อจํากัด การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบมีข้อจํากัด
Introduction to optimization methods, classical optimization, treatment
of inequlity constraints, Langrangian function and duality, Convex and concave
functions, Nonlinear programming, Search methods for unconstraints optimization,
Gradiant methods for unconstraints optimization, constrained optimization.
12026207 วิศวกรรมการซ่อมบํารุง
MAINTENANCE ENGINEERING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

หลักการซ่อมบํารุงทางอุตสหกรรม และ การซ่อมบํารุงแบบองค์รวม สถิติการล้มเหลว
ความน่าเชื่อถื อ ความสามารถในการซ่อมบํารุง และการวิเคราะห์ความพร้อม การหล่ อลื่น การ
บํารุงรักษาแบบป้องกัน เทคโนโลยีการแสดงผลสภาวะเครื่องจักร การควบคุมการซ่อมบํารุง ผัง
องค์กรการซ่อมบํารุง บุคลากรและทรัพยากร ระบบการบริหารการซ่อมบํารุงด้วยคอมพิวเตอร์ การ
บริหารช่วงชีวิต การรายงานซ่อมบํารุงและดัชนีวัดความสามารถ การพัฒนาระบบการซ่อมบํารุง
Industrial maintenance and Total Productive Maintenance(TPM) concepts,
Failure statistics, reliability, maintainability and availability analysis, lubrication,
preventive maintenance system and condition monitoring technologies, Maintenance
control and work order system, Maintenance organization, personnel and resources,
Computerized maintenance management system (CMMS), Life cycle management,
Maintenance reports and key performance index, Maintenance system development.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 5 3
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12026208 อุตสาหกรรมการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์ลก็ ทรอนิกส์
MICROELECTRONIC MANUFACTURING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

ศึกษากระบวนการการผลิตวงจรขนาดเล็กทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรม เช่น
CMOS หัวข้อนี้รวมถึงการติดตามขั้นตอนการผลิต การคํานวณตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CMOS
เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้วิธีการทางสถิติ การประเมินขั้นตอนการผลิต
โดยการคํานวณ การจําลองการผลิตโดยใช้แผนทางคอมพิวเตอร์ เช่น SUPREM
(Stanford
University Programming Engineering Modeling) จัดและวางแผนในเรื่องของตารางเวลาและ
ค่าใช้จ่าย การลดการสูญเสียและเพิ่มผลการผลิต เพิ่มความเชื่อถือการผลิตของโรงงานโดยใช้หลักซิกก์
ซิกม่ารวมถึงการรวบรวมข้อมูลและบันทึกขั้นตอนการผลิต
Study of Microelectronic manufacturing in the industries, for example
CMOS. These include process tracking, CMOS calculations, process technology,
statistical process control, evaluation of the process steps with calculations, process
manufacture modeled by computer programs, for example SUPREM (Stanford
University Programming Engineering Modeling), factory modeling and scheduling,
cycle time management, cost of ownership, defect reduction and yield
enhancement, reliability, six-sigma manufacturing, in addition with data collection
and recording of manufacturing.
12026210 กระบวนการผลิตวัสดุสารกึ่งตัวนํา
SEMICONDUCTOR MATERIAL PROCESSING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

วิ ช านี้ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ทฤษฎี แ ละเทคโนโลยี ปั จ จุ บั น ของขบวนการการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมวัสดุสารกึ่งตัวนํา เนื้อหาประกอบไปด้วย เทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่างๆ
สําหรับการเตรียมแผ่นเวเฟ่อร์ การปลูกผลึก การเตรียมแผ่นเวเฟอร์ การถ่ายทอดลวดลาย วิธีเอ็พพิทาซี
(LPE, VPE, MBE) การเตรียมฟิล์มออกไซด์ การเตรียมฟิล์มบาง การแพร่สารเจือ ขบวนการทางพลาสมา
ไอออนอิมเพล็นเทชั่น การกัดและกระบวนการเมทัลไลเซชั่นวิชานี้ยังแนะนําถึงเทคโนโลยีระบบเครื่องกล
ไฟฟ้าจุลภาค (MEMS) และการประยุกต์
This course provides theory and current technology of semiconductor
fabrication processes. The subject includes details of cleanroom technology, wafer
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 5 4
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fabrication facility, crystal growth, wafer preparation, lithography, liquid/vapor-phase
and molecular-beam epitaxy, oxide growth, thin-film deposition, impurity diffusion,
plasma process, ion implantation, etching and metallization. It also covers an
introduction of silicon-based micro-electromechanical systems (MEMS) and its
application.
12026211 ระบบการบรรจุหีบห่อทางอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS PACKAGING SYSTEMS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหี บห่ออุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อ
ป้องกันความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมทางด้านไฟฟ้า ความร้อนและทางกลศาสตร์ ประวัติการเริ่มต้น
การออกแบบทางกลศาสตร์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนํา ระดับ
ของการบรรจุหีบห่อ การผลิตแผ่นลายวงจร การเชื่อมต่อเส้นลวดตัวนําระหว่างแผ่นลายวงจรกับ
อุปกรณ์ภายนอก การวางแผ่นอุปกรณ์บนฐานรอง การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาร
เพื่อการบรรจุหีบห่อ การสร้างเสถียรภาพและการวิเคราะห์ขบวนการบรรจุหีบห่อทางอิเล็กทรอนิกส์
General topics related to electronics packaging to prevent electrical,
thermal and mechanical damage, foundations of mechanical design of electronic
systems, electronic components and semiconductor devices, production of printed
circuit boards, wire-bonding between PCB and external devices, die attachment,
hybrids; electrical interconnections, materials, adhesion; reliability and analysis
methods of packaging.
12026212 คอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
COMPUTER AIDED MANUFACTURING
วิชาบังคับก่อน : 12026103 เขียนแบบวิศวกรรม
PREREQUISITE : 12026103 ENGINEERING DRAWING

3 (3-0-6)

รายวิชานี้มุ่งเน้นการใช้งานจริงของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่จะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ แม่เหล็กไฟฟ้า, โครงสร้างของแข็ง การสั่น การไหลของ
ของไหล มัลติฟิสิกส์, อุณหภูมิ ความร้อน ฯลฯ ประสบการณ์ในรายวิชาสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 5 5
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This course focuses on the practical applications of computer software
applied for solving actual problems in manufacturing processes related to
electromagnetics, solid structure, vibration, fluid mechanics, multiphysics,
temperature, heat etc. The experience in the course can be applied to analyze and
solve the problem, design product, reduce cost and improve industrial manufacturing
process.
12026213 พื้นฐานพลังงานในอุตสาหรรม
FUNDAMENTAL OF ENERGY IN INDUSTRY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

พลังงานประเภทต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน และพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรม แนวคิด
การซื้อขายพลังงาน แนวคิดการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานในการผลิตอย่างยั่งยืน
This course includes the current energy production and consumption
includes renewable and alternative energyin industry, energy trading perspective,
energy saving concept and, energy for sustainability in manufacturing.
12026214 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
DATA STORAGE TECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

วิ ช านี้ ป ระกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ ดั ง ต่ อ ไปนี้ พื้ น ฐานทฤษฎี แ ม่ เ หล็ ก สื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบ
แนวนอน สื่อบันทึกข้อมูลในแนวตั้ง หัวเขียนและหัวอ่าน การเคลือบสื่อบันทึกด้วยฟิล์มบาง วัสดุที่ใช้
เคลือบสื่อบันทึกแม่เหล็ก การบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กแบบใช้ความร้อนเข้าช่วย การบันทึกข้อมูลเชิง
แม่ เ หล็ ก แบบบิ ต แพตเทิ ร์ น มี เ ดี ย หน่ ว ยความจํ า การเข้ า ถึ ง แบบสุ่ ม ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเฟส
หน่วยความจําแม่เหล็กโซลิดสเตทที่ไม่เปลี่ยนรูป
This course includes the following topics: Fundamentals of magnetism,
Longitudinal recording media, perpendicular recording media, read-heads and writeheads, thin-film media lubricants, overcoat materials for magnetic recording media,
heat-assisted magnetic recording, patterned magnetic recording media, phase change
random access memory, nonvolatile solid-state magnetic memory.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 5 6

มคอ.2 |

12026215 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
COMPUTER AIDED DESIGN
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : 12026103 เขียนแบบวิศวกรรม

3 (3-0-6)

วิชานี้เป็นวิชาขั้นสูงของวิชาเขียนแบบวิศวกรรมสําหรับนักศึกษาผู้ซึ่งต้องการเพิ่มเติม
ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 2
และ 3 มิ ติ วิ ชานี้ค รอบคลุม
คอมพิ วเตอร์ช่ ว ยการออกแบบเบื้องต้ น กราฟิ ก ทางวิศ วกรรม การเขีย นมุ ม มองขั้ นสูง การบอก
ลักษณะทางเรขาคณิต รายละเอียดการวาดแบบจําลองใน 2 และ 3 มิติ
This course is an advanced level of the engineering drawing forstudents
who want to upgrade the skill in 2D-3D computer aided design software. The course
covers the following: introduction to CAD, engineering graphics, advanced drawing
views and descriptive geometry, detailing, how to draw CAD model in 2D-3D.
12026216 ทฤษฎีอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
SEMICONDUCTOR DEVICE THEORY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สารกึ่ ง ตั ว นํ า ทางด้ า นพั น ธะอะตอมและชั้ น พลั ง งานของ
อิเล็กตรอน สมดุลของอิเล็กตรอนและโฮล พลศาสตร์ของอิเล็กตรอนและโฮล ความต่อเนื่องของ
กระแส กระแสดริฟท์และกระแสการแพร่กระบวนการเกิดขึ้นและรวมตัวกันของคู่อิเล็กตรอนและโฮล
รวมถึงกระบวนการทางแสงที่สําคัญ ความหนาแน่นของสถานะและทฤษฎีมวลประสิทธิผล สารกึ่ง
ตัวนําอินทรินซิกและเอ็กซ์ทรินซิก สมดุลทางสถิติของอิเล็กตรอนและโฮล การขนส่ง การเกิดขึ้นและ
การรวมตัวกันของพาหะส่วนเกิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรอยต่อพีเอ็น รอยต่อโลหะกับสารกึ่งตัวนํา
เครื่องตรวจจับแสงและอิมิตเตอร์ ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ รอยต่อและโลหะออกไซด์สารกึ่งตัวนํา
ทรานซิสเตอร์
Introduction to semiconductors in terms of atomic bonding and electron
energy bands.Equilibrium statistics of electrons and holes. Carrier dynamics;
continuity, drift, and diffusion currents; generation and recombination processes,
including important optical processes. Density of states and effective mass
theory.Intrinsic and extrinsic semiconductors, equilibrium statistics for electrons and
holes.Transport, generation and recombination of excess carriers.Device equations
and physics.Introduction to P-N junctions, metal-semiconductor junctions, light
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 5 7
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detectors and emitters; bipolar junction transistors, junction and Metal-Oxide
Semiconductor Field-Effect Transistors (MOSFETs).
12026217 หลักกการเบื้องต้นเกี่ยวกับโฟโตนิกส์และออฟติคอลวิศวกรรม
PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

หลักสูตรแนะนําพื้นฐานของสนามออฟติคอลและการประยุกต์ใช้เลเซอร์ เส้นใยแก้วนํา
แสง และการประมวลผลสัญญาณโฟโทนิค วิธีการที่แสงจะใช้ในระบบที่ทันสมัยสําหรับการเข้ารหัส,
การจัดการ, การส่ง การจัดเก็บและเรียกข้อมูล ซึ่งครอบคลุมการแพร่กระจายคลื่นแสงในตัวกลาง
ไอโซทรอปิกและตัวกลางที่มีการหักเหสองแนว ลักษณะของคลื่นที่อินเตอร์เฟซไดอิเล็กทริก การแทรก
สอด ออฟติคอลคาวิตี้และหลักการของเลเซอร์ พื้นฐานของท่อนําคลื่นแสง (รวมถึงใยแก้วนําแสง)
และอิเลคโทร-อคูสโทร ออฟติกมอดูเลชัน เน้นการออกแบบและการวิเคราะห์ของอุปกรณ์ทางแสง
และการประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ
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.
12026218 หัวข้อคัดสรรในเรื่องเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MANUFACTURING PROCESS TECHNOLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
รายวิ ช าจะครอบคลุ ม เนื้อ หาที่น่ า สนใจ ซึ่ งถู ก เลื อ กโดยผู้ ส อนที่ เกี่ย วกั บ เทคโนโลยี
กระบวนการผลิต
This course covers topics of interest selected by the instructor in the field
of manufacturing process technology.
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(2) สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Metrology)
12026301 หลักการพื้นฐานการวัดละเอียดด้วยแสง
FUNDAMENTAL OF OPTICAL METROLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

แหล่งกําเนิดแสง เซนเซอร์วัดแสง การเดินทางของแสง อินเตอร์เฟอโรเมทรี วิธีเสปค
เคิลและการประยุกต์ใช้งาน มาตรวิทยามอเรย์ วิธีการวัดทางแสงแบบเฮทเทอร์โรดายน์ ความเป็น
เส้นตรงและการปรับแต่ง การวัดระยะขจัด การวัดโปรไฟล์พื้นผิว ความเรียบ การวัดขนาดแบบสาม
มิติ การวิเคราะห์ฟรินจ์
Light Sources, Optoelectronic Sensors, Propagation of Light, Interferometry,
Speckle Methods and Applications, Moire Metrology, Optical Heterodyne Measurement
Method, Straightness and Alignment, Displacement measurements, Surface
Profilometry, Flatness, Three-Dimensional Shape Measurement, Fringe Analysis.
12026302 การวัดพื้นผิวและความขรุขระ
SURFACE AND ROUGHNESS METROLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

มาตรวิทยาของพื้นผิว ประโยชน์ของพื้นผิว ธรรมชาติของพื้นผิว การแบ่งแยกลักษณะของ
พื้นผิว คุณสมบัติของโพรไฟล์ ฟังก์ชันและเทคเชอร์ของพื้นผิว การวัดการทําพื้นผิว เครื่องมือวัดพื้นผิว
แบบสไตลัส วิธีการทางแสง ความผิดพลาดของรูปแบบ ความกลมและการวัด ความเป็นทรงกระบอก การ
สอบเทียบเครื่องมือวัด
Introduction to surface metrology, usefulness of surfaces, nature of
surfaces, identification and separation of surface features, profile characterization,
function and surface textures, surface finish measurement, stylus instruments, optical
methods, errors of form, roundness and measurements, cylindricity, calibration of
instruments

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 5 9

มคอ.2 |

12026303 หลักทดสอบแบบไม่ทําลาย
PRINCIPLE OF NON-DESTRUCTIVE TESTING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบแบบไม่ทําลาย สิ่งบกพร่องในโลหะ การตรวจสอบรั่ว
การตรวจสอบด้วยกระแสวน การตรวจสอบและคัดแยกวัสดุด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า การตรวจสอบด้วยการ
ถ่ายภาพรังสี การตรวจสอบด้วยอุลตร้าโซนิค การประยุกต์การตรวจสอบแบบไม่ทําลาย
Introduction to nondestructive testing, Defects in metals, leak detection,
eddy-current testing, magnetic testing and classification, x-ray testing, ultrasonic testing,
applications of nondestructive testing techniques.
12026304 พื้นฐานเครื่องมือวัดวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม
FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ANALYTICAL INSTRUMENTS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

โครงสร้างอะตอม พลาสมา การแผ่รังสี ไอออไนเซชั่น ดิสโซซิเอชั่น แหล่งกําเนิดสําหรับอะ
ตอมิกสเปคโตรสโคปี อะตอมิกสเปคโตรสโคปีเชิงวิเคราะห์ เครื่องมือวัดแบบสเปกโตรสโคปิก อุปกรณ์
สําหรับการป้อนตัวอย่าง อะตอมิกแอบซอร์ปชั่นสเปคโตรสโคปี อะตอมิอีมิสชั่นสเปคโตรสโคปี พลาสมา
แมสสเปคโตรสโคปี อะตอมิกฟลูโอเลสเซนต์สเปคโตรสโคปี
Atomic structure, Plasmas, Emission and absorption of radiation,
Ionization, Dissociation, Sources for atomic spectrometry, Analytical atomic
spectrometry, Spectroscopic Instrumentation, Sample introduction devices, Atomic
absorption spectroscopy, Atomic emission spectroscopy, Plasma mass spectrometry,
Atomic fluorescence spectroscopy.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 0

มคอ.2 |

12026305 พื้นฐานวิธีทางสเปกโตรสโกปิก
FUNDAMENTAL OF SPECTROSCOPIC METHODS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

หัวข้อพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในเรื่องกลศาสตร์ควอนตัม การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ลอันตร
กริยาอะตอมและโมเลกุล หลักการโดยทัวไปสําหรับวิธีการทดลอง ความสมดุลของโมเลกุล เปคโตรส
โคปีการหมุน ไวเบรชันนัลสเปคโตรสโคปี อิเลคโทรนิคสเปคโตรสโคปี เลเซอร์สเปคโตรสโคปี
Some related topics in Quantum Mechanics, Electromagnetic Radiation
and Its Interaction with Atoms and Molecules, General Features of Experimental
Methods, Molecular Symmetry, Rotational Spectroscopy, Vibrational Spectroscopy,
Electronic Spectroscopy, Laser Spectroscopy.
12026306 วิธีทดสอบแบบไม่ทําลายทางอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL NONDESTRUCTIVE TESTING METHOD
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

วิ ธี ต รวจสอบแบบไม่ ทํ า ลายที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต และตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
อุตสาหกรรม ได้แก่ การทดสอบและการวิเคราะห์โดยใช้วิธีภาพถ่ายรังสี
Introduction to nondestructive methods used in manufacturing and
service industries, including Radiographic Testing, Radiographic Interpretation,
Ultrasonic Testing, Acoustic Emission Testing, Magnetic Particle Testing, Penetrant
Testing, Eddy Current Testing, Visual Testing, Weld Inspection, and Alternating Current
Field Measurement

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 1

มคอ.2 |

12026307 หัวข้อคัดสรรในเรื่องมาตรวิทยาอุตสาหกรรม
SELECTED TOPICS IN INDUSTRIAL METROLOGY
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

รายวิชาจะครอบคลุม เนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้ส อนที่เกี่ยวกั บมาตรวิ ทยา
อุตสาหกรรม
This course covers topics of interest selected by the instructor in the field
of industrial metrology.
(3) สาขาวิชาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Manufacturing Process Automation)
12026401 พื้นฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ROBOTICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกั บหุ่ นยนต์อุ ตสาหกรรมจลศาสตร์ ของวั ตถุเกร็ง อินเวอร์สจลน
พลศาสตร์ พลวัติของนิวตันออยเลอร์สําหรับหุ่นยนต์ พลวัติของระบบที่ประกอบไปด้วยอัตรกริยาของ
วัตถุเกร็ง การวางแผนการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบยืดหยุ่น การวางแผนความผิดพลาด การออกแบบ
อันตรกิริยาของวัตถุเกร็งของหุ่นยนต์
Introduction to Industrial robotics, rigid-body kinematics, Inverse
kinematics, Newton-Euler dynamics of robots, The dynamics of systems of
interacting rigid bodies, trajectory planning for flexible robots, error budgeting, design
of robotic end effectors.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 2

มคอ.2 |

12026402 เซนเซอร์สําหรับการผลิตอัตโนมัติ
SENSORS FOR PROCESS AUTOMATION
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ระบบการเก็บข้อมูล คุณสมบัติของเซนเซอร์ หลักการพื้นฐานของการวัด วงจรเชื่อมต่อ
สัญญาณเซนเซอร์วัดแสง เซนเซอร์วัดระยะขจัดและการเคลื่อนที่ เซนเซอร์วัดความเร็วและความเร่ง
เซนเซอร์ วัดแรงและสเตรน เซนเซอร์ วัดความดัน เซนเซอร์ วัดอัตราการไหล อะคูส ติกเซนเซอร์
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
Data Acquisition System, Sensor Characteristics, Physical Principles of
Sensing, Interface Electronic Circuits, Optical Sensors, Displacement and Motion
Detectors, Position, , Velocity and Acceleration sensors, Force, Strain, and Tactile
Sensors, Pressure Sensors, Flow Sensors, Acoustic Sensors, Temperature Sensors.
12026404 โครงข่ายการวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CONTROL AND INSTRUMENTATION NETWORK
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ระบบการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลักการของโปรโตคอลในระดับต่างๆ สําหรับการ
สื่อสารข้อมูล โครงข่ายแบบไร้สายแบบต่างๆ โปรฟิบัส ฟาวเดชั่นฟีลด์บัส หลักการของโครงข่ายแบบ
แคน โครงข่ายการสื่อสารแบบกระตุ้นด้วยเวลา โครงข่ายอัตโนมัติในโรงงาน
Introduction to Data Communication Networks, Principles of Lower-Layer
Protocols for Data Communications, Wireless Local Area Networks and Wireless Personal
Area Networks Networked Control Systems Overview, Field Area Networks, PROFIBUS,
FOUNDATION Fieldbus, Operating Principles and Features of CAN Networks, TimeTriggered Communication Networks, Factory automation network.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 3

มคอ.2 |

12026405 การประมวลผลสัญญาณ
SIGNAL PROCESSING
วิชาบังคับก่อน : 12026109 สัญญาณและระบบ
PREREQUISITE : 12026109 SINGNALS AND SYSTEM

3(3-0-6)

ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ที่เป็นสัญญาณจริงและสัญญาณทาง
ทฤษฎี รวมทั้งการประมวลข้อดีและข้อเสียและข้อจํากัดของการประมวลสัญญาณเชิงเลขเปรียบเทียบ
กับการประมวลสัญญาณเชิงอุปมาน คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการนําเสนอและประมวลผลสัญญาณ อันดับ
(sequence) และรูปแบบต่าง ๆของอันดับสมการคณิตศาสตร์ของอันดับ ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การ
วิเคราะห์ในเชิงความถี่การเกิดสภาพความ ซ้ําซ้อน (aliasing effect) การสร้างสัญญาณคืนจาก
สัญญาณที่ผ่านการสุ่มมาแล้ว การแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับ พื้นฐานต่าง ๆ ฟังก์ชั่นของระบบ
H(z) การประวิงของหน่วยสัญญาณ โพลและซีโร เสถียรภาพของระบบ ความสัมพันธ์ของการแปลง
แบบ Z กับการแปลงแบบอื่นๆ การแปลงฟูริเยร์กับสัญญาณอันดับประเภทต่าง ๆ การลดภาระการ
คํานวณการแปลงฟูริเยร์เมื่อจํานวนข้อมูลมีค่าต่างๆ เช่น เป็นจํานวนปฐม จํานวนข้อมูลเป็นสองยก
กําลัง การแยกย่อยเชิงเวลา และ การแยกย่อยเชิงความถี่ การคูณประสานแบบเร็ว เทคนิคการ
คํานวณการแปลงแบบเร็ว นิยามและคุณสมบัติต่าง ๆ ของวงจรกรองความถี่เชิงเลขแบบอิมพัลส์จํากัด
(FIR Filter) วงจรกรองความถี่แบบอิมพัลส์ไม่จํากัด (IIR Filter) การออกแบบวงจรกรองความถี่
เชิงเลขโดยใช้คุณสมบัติของสัญญาณต่อเนื่อง โดยการแปลงทางความถี่ การพิจารณาการใช้หน้าต่าง
แบบต่าง ๆ โครงสร้างแบบโครงข่าย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถี่ด้วยตัวประมวล
สัญญาณเชิงเลข
This course includes the following topics: 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 and their
hardware point of views.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 4

มคอ.2 |

12026406 การประมวลผลภาพ
IMAGE PROCESSING
วิชาบังคับก่อน : 12026109 สัญญาณและระบบ
PREREQUISITE : 12026109 SINGNALS AND SYSTEM

3(3-0-6)

นิยามของภาพเชิงเลข แบบจําลองทางเรขาคณิตสําหรับภาพเชิงเลขและการประยุกต์
แบบจํ า ลองของภาพระดั บ เท่ ากั บ การประมวลผลขั้ นต้ น แบบจํ า ลองของภาพระดั บ เท่ ากั บ การ
ประมวลผล ภาพเคลื่อนไหว การตรวจจับการนําเสนอและการเข้าใจถึงภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะห์
ภาพ การจดจํารูปแบบ และการประยุกต์ใช้งาน
This course includes the following topics: definition of digital image, image
acquisition and mathematical representation, geometrical modeling for digital image and
applications, gray-scale image model and preprocessing, gray-scale image model and
post-processing, moving image detection, representation and understanding, image
segmentation, methodology of picture analysis, pattern recognition concept and its
applications.
12026407 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์
FUNDAMENTAL OF COMPUTER VISION
วิชาบังคับก่อน : 12026406 การประมวลผลภาพ
PREREQUISITE : 12026406 IMAGE PROCESSING

3(3-0-6)

การสร้างภาพและการประมวลผลภาพ การจับคู่และการตรวจจับลักษณะ การแบ่งแยก
ภาพ การปรับแนวโดยใช้ลักษณะเป็นหลัก โครงสร้างที่เคลื่อนที่ การประมาณการเคลื่อนที่ การเย็บ
รวมภาพ การถ่ายภาพเชิงคํานวณ การสมนัยแบบสเตริโอ การสร้างภาพ 3 มิติ การให้แสงและเงาโดย
ใช้ภาพเป็นหลัก การรู้จํา
This course includes the following topics: Image formation, Image processing,
Feature detection and matching, Segmentation, Feature-based alignment, Structure from
motion, Dense motion estimation, Image stitching, Computational photography, Stereo
correspondence, 3D reconstruction, Image-based rendering, Recognition

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 5

มคอ.2 |

12026408 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชือ่ มต่อใช้งานสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
3 (3-0-6)
MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
โครงสร้างของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสต่างๆ อินพุทพอร์ต เอาท์พุทพอร์ต
การ์ดแสดงผล จอภาพ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูง
เพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อการควบคุมระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน
พอร์ตอนุกรม และพอร์ตอื่นๆ รวมถึงภาพรวมของระบบสมองกลฝังตัว โดยเน้นที่ การสื่อสารระหว่าง
ระบบต่างๆ การเชื่อมต่อกับภายนอก การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และ เสถียรภาพ วิชานี้
ครอบคลุมหลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ และกรณีศึกษา
Microprocessor architecture; various types of bus system; input ports
output ports; display adaptor; monitor; peripherals; controlling program using
assembly language and higher levellanguages; design of interfacing circuit for
controlling external circuits via parallel port, serial port, andthe other types of ports.
Overview of embedded systems, Communication among distributed systems;
Interfacing with external environments; Energy conservation; Safety and reliability;
Design principles; Methodologies; Design tools; Case studies.
12026409 อิเล็กทรอนิสก์สําหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ
ELECTRONICS FOR MANUFACTURING PROCESS AUTOMATON
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3 (3-0-6)

พื้นฐานการออกแบบวงจรรวม ศึกษาวงจรข่ายสองทาง การใช้ทฤษฎีวงจรข่ายสองทาง
ในการออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถีส่ ูง วงจรแปลงอนาล็อกกับดิจิตอล วงจรอื่นๆ ทีใ่ ช้ในระบบ
การผลิต
Study basic design of integrated circuit, two port network, using two port
network in designing high frequency amplifier, analog to digital and digital to analog
converter circuit, others electronic circuits in manufacturing process.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 6

มคอ.2 |

12026410 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MANUFACTURING PROCESS AUTOMATION
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
รายวิชาจะครอบคลุม เนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้ส อนที่เกี่ยวกั บมาตรวิ ทยา
อุตสาหกรรม
This course covers topics of interest selected by the instructor in the field
of manufacturing process automation.
(4) สาขาวิชาการบริหารและการควบคุมคุณภาพการผลิต
(Manufacturing Quality Control and Management)
12026501 วิศวกรรมความเชื่อถือได้
RELIABILITY ENGINEERING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

วิศวกรรมความเชื่อถือได้ และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การบูรณาการวิศวกรรมความ
เชื่อถือได้สู่วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ที่จวบกัน ความหมายของการสร้าง
กระบวนการความเชื่อถือได้ การวางแผนและข้อกําหนดของความเชื่อถือได้ การประเมินความเชื่อถือ
ได้ของระบบ การปรับปรุงความเชื่อถือได้ การหลีกเลี่ยงโหมดความล้มเหลว การทดสอบชีวิตแบบเร่ง
การทดสอบและวิเคราะห์การเสื่อม การทดสอบความเชื่อถือได้ การคัดกรองความเค้น การวิเคราะห์
การรับประกัน
Reliability engineering and product life cycle, Integration of reliability
engineering into product life cycle, Reliability in concurrent product, Realization
processreliability definition, Reliability planning and specification, System reliability
evaluation, Reliability improvement, Potential failure mode avoidance ,Accelerated life
tests, Degradation testing and analysis,Reliability verification testing, Stress screening,
Warranty analysis

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 7
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12026502 วิศวกรรมความปลอดภัย
SAFETY ENGINEERING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

การศึ ก ษาการป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย การออกแบบ วิ เ คราะห์ แ ละควบคุ ม ภาวะเสี่ ย ง
อันตรายในการทํางาน ปัจจัยจากบุคคล เทคนิคความปลอดภัยของระบบ หลักการการบริหารความ
ปลอดภัย และกฏหมายความปลอดภัย
Study of loss prevention principles; design, analysis, and control of
workplace hazards, human element; system safety techniques; principles of safety
management; and safety Laws
12026503 วิศวกรรมคุณค่า
VALUE ENGINEERING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

3(3-0-6)

ศึกษาวิธีการของวิ ศวกรรมคุณค่า ประยุ กต์วิธีของวิศวกรรมคุณค่าในการวิ เคราะห์
ผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิต
โดยไม่ทําให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง และเรียนรู้วิศวกรรมคุณค่าจากกรณีศึกษาจริง
Study the techniques of value engineering, apply the method of value
engineering in product analysis, product design, manufacturing processes and raw
materials supply by not devalue or degrade finishing products and learn value
engineering from the real case studies.
12026508 หัวข้อคัดสรรในเรื่องการบริหารและควบคุมคุณภาพการผลิต
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN MANUFACTURING QUALITY CONTROL AND MANAGEMENT
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับการบริหารและ
ควบคุมคุณภาพการผลิต
This course covers topics of interest selected by the instructor in the field
of ทmanufacturing quality control and management.
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 8
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- กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก
12026601 โครงงานพิเศษ 1
SPECIAL PROJECT 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

9

หน่วยกิต
3(0-9-0)

เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจัยเพื่อทําโครงร่างของโครงงานพิเศษโดยการเตรียมหัวข้อ
และแนวทางการศึกษาวิจัย ตลอดจนการเริ่มทําการวิจัยในเบื้องต้น ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลและการ
ควบคุ ม ของอาจารย์ที่ ปรึ ก ษา ทั้ งนี้โ ดยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการในวิ ท ยาลัย และมี ก าร
นําเสนอผลงานค้นคว้าในช่วงปลายภาคเรียน
Study interesting literatures for planning the special project, project topic and
research method preparation and basic research progress. The project proposal must be
under supervision of the supervisor and the project topic must be approved by the
college’s committee. The results of the study must be presented to the committee at the
end of the semester.
12026602 โครงงานพิเศษ 2
SPECIAL PROJECT 2
วิชาบังคับก่อน : 12026601โครงงานพิเศษ 1
PREREQUISITE :12026601 SPECIAL PROJECT 1

3(0-9-0)

เป็นการศึกษาวิจัยและทดลองต่อจากโครงงานพิเศษ 1 พร้อมกันนี้นักศึกษาต้องส่ง
รายงานวิ จั ยฉบั บ สมบู ร ณ์ ซึ่ง รวมถึ ง ผลของการวิ จั ยทดลอง การวิ เ คราะห์ผ ล และบทสรุ ป และ
นําเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการในวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของวิชานี้
This is a research project continuing from special project 1. Students must
submit a full project report including experimental results, interpretation and
conclusion and then present their complete research to the college’s committee at
the end of the course.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 6 9
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12026603 สหกิจศึกษา
CO-OPERATIVE EDUCATION
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

6(0-320-0)

นักศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติการในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
Students who take cooperative education must complete 1 semester of
training with one or more studying field in relevant companies.
12026604 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
OVERSEAS TRAINING
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE

6(0-320-0)

นักศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการในต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
Students who take oversea training must complete 1 semester of training
abroad in the relevant field in the universities or companies.

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | ห น้ า 1 7 0

ภาคผนวก ง
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สรุปรายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดกลางมีใหบริการ
ลําดับ

รายชื่อ

1

ASCE

2

ASME Transaction Journals

3

ASTM Standards & Journals

4

5
6

7

8
9

ขอบเขตของเนื้อหา
มีเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil
Engineering) มีรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส 33
ชื่อเรื่อง และมี Proceedings แบบออนไลน
มีเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical
Engineers) มีวารสารอิเล็กทรอนิกส 26 ชื่อเรื่อง

มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานสากล จํานวน 12,000
รายการและมีวารสารออนไลน 8 ชื่อเรื่อง
International Journal of
เปนวารสารออนไลนสาขาวิชา Microbial
Systematic and Evolutionary Systematic มีเนื้อหาครอบคลุมดาน
Microbiology (IJSEM)
Phylogenetic & Evolutionary, Micro organisms
The Journal of Antibiotics
เปนวารสารออนไลนครอบคลุมสาขาวิชา
Antibiotics และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
Journal Citation Reports (JCR) เปนฐานขอมูลที่ใชรายงานคา Impact Factor ของ
วารสาร 2 Edition คือ Science Edition และ
Social Science Edition รวบรวมขอมูลจาก
วารสารประมาณ 9000 ขื่อเรื่อง
Journal of Near Infrared
เปนวารสารออนไลนครอบคลุมสาขาวิชา
Spectroscopy
Chemometrics, Calibrations, Diffuse
Reflection, NIR Imaging, On-Line Use, Fibre
Optics, Sampling, Spectroscopy,
Instrumentation, Remote Sensing
Scopus
เปนฐานขอมูลสาระสังเขปและการอางถึงของ
งานวิจัยแบบ peer-reviewed ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา มีขอมูลมากกวา 55 ลานระเบียน
CAB Abstracts on CAB Direct + มีเนื้อหาการวิจัยดานวิชาการเกษตร มีเอกสารฉบับ
CAB Abstracts Plus หรือ CABI เต็ม ประมาณ 17000 รายการ มีวารสาร 120 ชื่อ
เรื่อง

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 7 1
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ลําดับ

รายชื่อ

10

Access Science

11

Access Engineering

12

Material ConneXion

13

iQNewsClip

14

NewsCenter

ขอบเขตของเนื้อหา
มีเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
บทความมากกวา 8,500 บทความ รายงาน
ความกาวหนาผลงานวิจัย มีความหมายของศัพท
มากกวา 110000 คํามีภาพประกอบและกราฟฟค
มากกวา 15000 รูปชีวประวัตินักวิทยาศาสตรที่มี
ชื่อเสียงมากกวา 2000 คน จากสํานักพิมพ
McGraw-Hill
Access Engineering Access Engineering เปน
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส จากสํานักพิมพ
McGraw-Hill ที่ครอบคลุมเนื้อหา วิชา
วิศวกรรมศาสตร และสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 230
เลม
เปนฐานขอมูลวัสดุออนไลน มีขอมูลของวัสดุเพื่อการ
ออกแบบทั่วโลกมากกวา 7000 รายการ
บริการกฤตภาคขาวออนไลนจากหนังสือพิมพ
ภายในประเทศทั้งภาษา ไทยและภาษาตางประเทศ
มากกวา 30 ฉบับ
บริการขอมูลขาวสารทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยใหขอมูลแบบ real time

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 7 2
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ลําดับ
15

รายชื่อ
SpringerLink eBooks ป 2014

ขอบเขตของเนื้อหา
เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ประมาณ
5,000 เลมครอบคลุมสาขาวิชา ทั้งหมด
13 สาขาวิชา ดังนี้
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

วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 7 3
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เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่
……………………………………………………………………
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลวในคราวประชุม
ครั้งที่…………เมื่อวันที่…………………………………..
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงภายในประเทศมากขึ้น
4.2 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให
ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกๆ 5 ป
4.3 เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาใหสามารถใชใน
การประกอบวิชาชีพในปจจุบัน
4.4 เพื่อใหหลักสูตรมีหลากหลายเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
4.5 เพื่อปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรูของผูที่ตองการเรียนมากขึ้น
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 เพิ่มหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ 3 หนวยกิต เปนทั้งหมด 67 หนวยกิต โดย
เพิ่มวิชา 12026507 วิศวกรรมเครื่องมือเปนวิชาบังคับ
5.2 ลดหมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต เหลือ 3 หนวยกิต
5.3 ตัดวิชา 12026108 กรรมวิธีการผลิต แลวปรับปรุงเนื้อหาวิชา 12026101 วัสดุ
วิศวกรรม เนื่องจากมีเนื้อหาใกลเคียงกัน และเสริมกันได
5.4 เพิ่ม วิชา
12026126 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยใชหลักการของซิกสซิกมาเนื่องจาก
เปนความรูที่ใชงานอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมการผลิต
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบการผลิต) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. | หนา 1 7 5

มคอ.2

5.5

ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1. กลุมคุณคาแหงชีวิต
6
หนวยกิต
2. กลุมวิถีแหงสังคม
3
หนวยกิต
3. กลุมภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
4. กลุมศาสตรแหงการคิด
3
หนวยกิต
5. กลุมศิลปะแหงการจัดการ
3
หนวยกิต
6. กลุมศึกษาทั่วไป
3
หนวยกิต
5.6 เพิ่มเติมวิชาเลือก ดังนี้
- 12026213 พื้นฐานพลังงานในอุตสาหรรม
- 12026213 เทคโนโลยีการบันทึกขอมูล
- 12026215 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
- 12026216ทฤษฎีอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
- 12026217 หลักกการเบื้องตนเกี่ยวกับโฟโตนิกสและออฟติคอลวิศวกรรม
- 12026218 หัวขอคัดสรรในเรื่องเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
- 12026306วิธีทดสอบแบบไมทําลายทางอุตสาหกรรม
- 12026307 หัวขอคัดสรรในเรื่องมาตรวิทยาอุตสาหกรรม
- 12026410 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
- 12026508 หัวขอคัดสรรในเรื่องการบริหารและควบคุมคุณภาพการผลิต
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