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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

สารบัญ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป          หน้า 
1. ชื่อหลักสูตร           1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร      1 
4. จำนวนหน่วยกิต          1  
5. รูปแบบของหลักสูตร         2 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    3 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     3 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา      3  
9. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์   

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         4 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน        4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  4 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ  

ของสถาบัน          5 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน    5 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      7  
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง         7 
3. แผนพัฒนาปรับปรุง         9 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา         11 
2. การดำเนินการหลักสูตร         11 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน        15 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม      48 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย      48 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       51 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       52 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  57 

 (Curriculum  Mapping) 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน      67 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     67 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

สารบัญ (ต่อ) 
              หน้า 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       68 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์                  

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่        69 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      69 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน         70 
2. บัณฑิต           70 
3. นักศึกษา          71 
4. อาจารย์           71 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      72 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้         74 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)     75 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน       77 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        77 
3. การประเมินผลการดำเนินงานรายละเอียดหลักสูตร      77 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร     77 

เอกสารแนบ (ภาคผนวก)          
(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553   79 
(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2553 ,ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2553) และ 
และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554)         94 

(ค) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                     
     ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553    103 
(ง) คำอธิบายรายวิชา         110 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน      168 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร        171 
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร          175 
(ซ) ผลงานวิชาการ          177 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลกัสูตรนานาชาติ) 

(หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 2564) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

Program in Advanced Manufacturing System Engineering 
(International Program) 
 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Advanced Manufacturing System 

Engineering) 
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง) 

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

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางระบบอุตสาหกรรม ริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม
สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก  
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จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
     แบบ 2.1  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
     แบบ 2.2  สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก  

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี 
     หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ปี 
  
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้อาจเป็นภาษาอังกฤษในบางวิชา 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 

 
5.3. การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

 
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
    ชื่อสถาบัน................................................................................................................... ........................ 

    รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน...................................................................................................... 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
              ชื่อสถาบัน.......................................................................ประเทศ...................................... ................ 
              รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
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  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอนเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 11/2564 
เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 
เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
1) วิศวกรระบบการผลิต หรือ ผู้จัดการระบบการผลิต 
2) วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษาระบบการผลิต 
3) ข้าราชการ วิศวกรในส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับระบบการผลิต  
4) ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม 
5) วิศวกรอาวุโส 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

9.  ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา), 
ปีที่สำเร็จการศึกษา 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 
 (สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์)  

- Ph.D. (Electrical Engineering), 2554 
- M.Sc. (Optics and Photonics), 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2544 

- University of Cambridge 
- Imperial College London 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. ผศ.ดร.สันทัด ชูวงศ์อินทร์ 
(สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 
 

- Ph.D. (Electrical Engineering), 2555 
- M.Sc. (Electrical Engineering), 2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2538 

- University of Texas at 
Arlington 

- University of Texas at 
Arlington 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 
 

- วท.ด. (วัสดุศาสตร์), 2557 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 2553 
- วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2551 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานที่ตั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตต้องดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกว้างให้ครอบคลุมภาคการ
ผลิตอย่างแท้จริงและเชื่อมโยงกันในอุตสาหกรรมการผลิตโดยภาพรวมและอยู่บนพื้นฐานของความมีศักยภาพ
และความสามารถเป็นหลัก โดยมีการผนวกเข้ากับการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เรียกว่าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิต
ขั้นสูง  ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอย่างมากในปัจจุบัน  โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาผนวกกับระบบการผลิตขั้นสูง รวมถึงมีการประยุกต์ระบบหุ่นยนต์มาใช้ในระบบการผลิตอย่าง
แพร่หลาย เป็นผลทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมการผลิตขั้น
สูงดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและคุณค่าให้กับสินค้าอุตสาหกรรม 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
เนื่องจากในปัจจุบันระบบการผลิตได้มุ่งเน้นไปสู่ระบบการผลิตที่มีการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์  และเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ  เป็นต้น และด้วย
เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้นการพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จึงมีความสำคัญมากขึ้นเพ่ือเป็น
รากฐานในการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม ให้มีความเข้มแข็งสืบไป 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กล่าวข้างต้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง จึงเป็นไปเพ่ือผลิตนักการศึกษาด้านระบบอุตสาหกรรม 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถจัดการศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างคน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนการแข่งขันของประเทศโดยยึดองค์ความรู้เป็นพ้ืนฐาน อีกทั้ง
ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของสังคมและวัฒนธรรม โดยการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมเจต
คติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

  

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงสอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่ เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน (เชน รายวิชา  
 ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  
  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาบังคับ 
 หมวดวิชาเลือก 
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย 
 ไม่มี 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  

หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย 

 ไม่มี 
 

 13.3 การบริหารจัดการ  
 ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา ความสำคัญ 
ผลิตบุคลากร นักวิจัย ที่มีองค์ความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญ

วิทยาการชั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงให้นำมาซึ่งการค้นคว้าและพัฒนาวิทยาการใหม่เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมที่
สำคญัต่อเศรษฐกิจภาคการส่งออกของประเทศไทย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 หลักสูตรเน้นการวิจัยเป็นหลัก เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
1.2.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และการวิเคราะห์การแก้ปัญหาให้ตรงตามแนวทางหรือ

ประสบการณ์ที่นักศึกษาประสบแล้วนำมาประยุกต์กับแนวความคิดทางการบริหารที่นักศึกษาจะ
เรียนรู้ได ้

1.2.3 เพ่ือผลิตนักศึกษาที่มีความรอบรู้พ้ืนฐานในการบริหารอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการวิชาการ
ในสาขาวิชาต่างๆ ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง เพ่ือนำไปพัฒนาและ แก้ไขปัญหา
ทางการศึกษาอันเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม 

1.2.4 เพ่ือพัฒนานักศึกษาที่จะไปประกอบอาชีพในองค์กรต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

1.2.5 มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกของสังคมวัฒนธรรม และ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
2.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จากผลงานวิจัยจากหลายแขนงสำหรับการแก้ปัญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม 
2.3 นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
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ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังแบ่งตามชั้นปี 
 

ชั้นปีที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ปีท่ี 1 

 
1. สามารถสืบค้นข้อมูลรวบรวมข้อมูลและจัดการข้อมูล มีความรู้ทางวิชาการเชิงลึกที่เก่ียวข้องในด้าน

วิศวกรรมระบบการผลิต และสามารถใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการสืบค้นและสื่อสารผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถระบุและตั้งคำถามของการวิจัย ตลอดจนทำวิจัยโดยใช้กระบวนการของระเบียบวิธีวิจัย 
(research methodology) ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่สถาบันกำหนดและนำเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์เพ่ือให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ 

3. สามารถประเมินวิธีการและเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการตรวจสอบคำถามของการวิจัยที่
แตกต่างกัน อย่างมีเหตุผลด้วยตัวเองบนพื้นฐานวิชาการ 

4. สามารถระบุและประเมินผลปัญหาที่ เกี่ยวข้องด้านจริยธรรมที่ เกิดขึ้นจากการวิจัย ภายใต้
มาตรฐานทางจริยธรรม 

ปีท่ี 2 
 

1. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถประเมินความเหมาะสมของทฤษฎีและวิธีการในการ
ประยุกต์ใช้  แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมระบบการผลิต 

2. ทราบและเข้าใจแนวโน้มที่สำคัญของการวิจัยขั้นแนวหน้า (frontier research) ในด้านวิศวกรรม
ระบบการผลิต จากมุมมองทางวิชาการและสังคม 

3. สามารถดูแลและจัดการกับปัญหาเชิงวิชาการที่ซับซ้อน และสามารถโต้แย้งองค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เดิมได้ 

4. สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยของตนเองผ่านการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ทั้งในระดับที่ประชุมในคณะ ในงานประชุมวิชาการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ 

ปีท่ี 3 
 

1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือวิธีการใหม่ เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมระบบการ
ผลิต 

2. สามารถสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยที่ซับซ้อนให้กับกลุ่มผู้ฟังที่มีความหลากหลาย ผ่านการ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับที่ประชุมในคณะ ในงานประชุมวิชาการ ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติได้ 

3. สามารถสื่อสารบทบาทและความสำคัญของวิศวกรรมระบบการผลิตในมุมมองที่มีต่อสังคมและองค์
รวม 

4. สามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยที่
มีการบูรณาการวิจัยหลายแขนงได้ 
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 แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1 ปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง 
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์ที่  สกอ.
กำหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรม การผลิต
ขั้นสู ง และการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- เอกสารหลักสูตรปรับปรุงฉบับปรับปรุง 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2 พั ฒ น า อ า จ า ร ย์
ประจำหลักสูตร 

- ประชุมวางแผน ติดตามทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

- สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ป ระจำ
หลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ความรู้ กระบวน การ
สอน การประชุมวิชาการและ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

- อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมต่อบัณฑิตในด้านทักษะ
ความรู้  ความสามารถของบัณฑิต 

3 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภ าค อุตสาห -
ก รรม รวม ถึ งก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ทางด้านวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

- จัดทำหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 

- จัดทำ มคอ.3 หรือรายละเอียด
ของรายวิชา 

- จัดทำ มคอ.7 หรือ รายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตร 

- มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการดำเนินการ
หลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกำหนด 

- เอกสาร มคอ.3 หรือรายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

- เอกสาร มคอ .7 หรือ  รายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

4 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน

- ผลการทบทวนผลการสอบเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

การสอน 
- ประเมินผลความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ ง 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 

1.2 การจัดการศึกษา (ภาคการศึกษาพิเศษ) 
 มี 
 ไม่มี 
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 มี (ระบุ  …………………………………………………………………………………………) 
 ไม่มี 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ 
  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) เสาร์-อาทิตย์ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม– เดือนพฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม– เดือนเมษายน 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  

ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
(ภาคผนวก ก) 

 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม  
 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

สถาบันการศึกษาที ่ก.พ. รับรองโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร  
ระดับปรญิญาเอก แบบ 2.2 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือ สาขาที่
เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) รับรอง หรือ
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา  
- ไม่มี- 
 

 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
- ไม่มี- 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
แบบ 1.1  

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาไทย/ต่างชาติ) 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
ชั้นปีที่ 2 (นักศึกษาไทย/ต่างชาติ) - - 3 1 3 1 3 1 3 1 
ชั้นปีที่ 3 (นักศึกษาไทย/ต่างชาติ) - - - - 3 1 3 1 3 1 

รวม 4 8 12 12 12 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 4 4 

 

 แบบ 2.1 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาไทย/ต่างชาติ) 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
ชั้นปีที่ 2 (นักศึกษาไทย/ต่างชาติ) - - 3 1 3 1 3 1 3 1 
ชั้นปีที่ 3 (นักศึกษาไทย/ต่างชาติ) - - - - 3 1 3 1 3 1 

รวม 4 8 12 12 12 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 4 4 
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 แบบ 2.2 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีที่ 3  - - 2 2 2 
ชั้นปีที่ 4 -  - 2 2 

รวม 2 4 6 8 8 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 2 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

ใช้งบประมาณประจำปี หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และค่าครุภัณฑ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
ผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ในกรณีที่ต้อง
เดินทางไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ) 

 

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

แผนการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา 

สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

แบบ 1.1 45,000 90,000 
แบบ 2.1 60,000 100,000 
แบบ 2.2 60,000 100,000 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบำรุงการศกึษา - - - - - 

ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 625,000 1,250,000 1,875,000 1,995,000 1,995,000 

รวมรายรับ 625,000 1,250,000 1,875,000 1,995,000 1,995,000 
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายจ่าย* 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (บาท) 

2564 2565 2566 2567 2568 

- งบบุคลากร ภาควิชา 46,422.17 46,422.17 46,422.17 46,422.17 46,422.17 

- งบดำเนินงาน ภาควิชา 59,723.89 59,723.89 59,723.89 59,723.89 59,723.89 

- งบลงทุน ภาควิชา 8,486.39 8,486.39 8,486.39 8,486.39 8,486.39 

- งบเงินอุดหนุน ภาควิชา 86,292.33 86,292.33 86,292.33 86,292.33 86,292.33 

- งบรายจ่ายอื่น ภาควิชา 5,477.72 5,477.72 5,477.72 5,477.72 5,477.72 

- งบบุคลากร วิทยาลัย 139,995.25 139,995.25 139,995.25 139,995.25 139,995.25 

- งบดำเนินงาน วิทยาลัย 73,895.75 73,895.75 73,895.75 73,895.75 73,895.75 

- งบลงทุน วิทยาลัย 101,361.17 101,361.17 101,361.17 101,361.17 101,361.17 

- งบเงินอุดหนุน วิทยาลัย 485,086.59 485,086.59 485,086.59 485,086.59 485,086.59 

- งบรายจ่ายอื่น วิทยาลัย 14,867.55 14,867.55 14,867.55 14,867.55 14,867.55 

- งบให้สถาบันฯ 842,838.73 842,838.73 842,838.73 842,838.73 842,838.73 

- รวม 1,864,447.53 1,864,447.53 1,864,447.53 1,864,447.53 1,864,447.53 

จำนวนนักศึกษา** 10 20 30 32 32 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/นักศึกษา/ปี 186,444.75 93,222.38 62,148.25 58,263.99 58,263.99 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/นักศึกษา/เทอม 93,222.38 46,611.19 31,074.13 29,131.99 29,131.99 

* หมายเหตุ ข้อมูลจากการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวิทยาลัยมีจำนวน นศ ป ตรี 
(หลักสูตรปกติ) 233 คน ป ตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) 33 คน ป โท 48 คน และ ป เอก 15 คน คิดเฉพาะต้นทุนจาก
เงินรายได้ 
** หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาหลักสูตรใหม ่
 
 2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก  
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  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก  
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)  
  แบบทางไกลทางอินเตอรเนต  
 อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................  

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและกาปรลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)  
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษา ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

3.1 หลักสูตรใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต  
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72  หน่วยกติ 
 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรืออาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต 
 แบบ 1.1       48  หน่วยกิต 

  ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์      48   หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)   1 หน่วยกิต* 
  ค. หมวดวิชาการวิจัย (*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)   3 หน่วยกิต* 

ง. หมวดทดสอบความรู้      0 หน่วยกิต  
 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโทเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 

  แบบ 2.1       48  หน่วยกิต 
  ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์      36   หน่วยกิต 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

  ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)   1 หน่วยกติ* 
  ค. หมวดวิชาการวิจัย      3 หน่วยกิต 
  ง. หมวดทดสอบความรู้      0 หน่วยกิต 
  จ. หมวดวิชาเลือก       9 หน่วยกิต 

 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรีเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  

  แบบ 2.2       72  หน่วยกิต 
  ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์      48   หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)   1 หน่วยกิต* 
  ค. หมวดวิชาการวิจัย      3 หน่วยกิต  
  ง. หมวดทดสอบความรู้      0 หน่วยกิต 
  จ. หมวดวิชาเลือก       21 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา  
  

 แบบ 1.1 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ์       48 (0-12-6) 
   THESIS  
 

 ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต  *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 
   SEMINAR 
 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3–0–6) 
RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

 

ง. หมวดทดสอบความรู้ 0 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบ ผลการสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) 
และจะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 

 

 แบบ 2.1 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018501 วิทยานิพนธ์       36 (0-18-9) 
   THESIS  
 
 ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต  *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

   SEMINAR 
 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนว่ยกติ 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

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

 
ง. หมวดทดสอบความรู้ 0 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบ ผลการสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) 
และจะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

 
จ. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต (เลือก 3 รายวิชา) 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 
2. กลุ่มวิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 
3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรับการผลิตขั้นสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 
4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 
5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
 

 

1. กลุ่มวิชาวศิวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018811 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018812 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและการผลิต    3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 

12018813 การประยุกต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

   APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

12018814 วัสดุศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

   MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018815 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12018816 การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12018817 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป  3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

   DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

   INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12018820 ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

   ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

   STATISTICAL QUALITY CONTROL 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

12018723 เหมืองข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์    3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

12018824 ปัญญาประดษิฐแ์ละการบูรณาการระบบการผลติ   3 (3-0-6) 

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MANUFACTURING SYSTEM 
INTEGRATION 

12018821 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1    3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

12018822 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12018823 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
     

 
2. กลุ่มวิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

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

 12018124  ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนตใ์นงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

   FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING  
12018125 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและการผลิต  3 (3-0-6) 

   COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR ENGINEERING  
   AND MANUFACTURING 

12018621 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์      3 (3-0-6) 

HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

12018622 การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกข้อมูล     3 (3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

12018624 ทฤษฎีการเข้ารหัส      3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

12018625 ทฤษฎีการเข้ารหัสขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน   3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS   

 
 

3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรบัการผลิตขั้นสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

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

12018222 วัสดุที่ใช้ในการผลิตขั้นสูง      3 (3-0-6) 
SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING  

12018223 เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุขั้นสูง      3 (3-0-6) 
ADVANCED MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY 

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

12018421 ฟิสิกส์ของอุปกรณ์กึง่ตัวนำ     3 (3-0-6) 
   PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 
 12018633       วัสดุเพื่อพลังงานและความยั่งยืน     3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

   MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 
4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

หนว่ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018302 การเรียนรู้ของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 

   MACHINE LEARNING 
12018304 เทคนิคในปัญญาประดิษฐ์      3 (3-0-6) 

   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
12018321 การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6) 

   IMAGE PROCESSING 
12018322 หุ่นยนต์เพื่อการผลิตขั้นสูง      3 (3-0-6) 

   ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 
12018323 การเรียนรู้จดจำสำหรับจักรกลวิทัศน์    3 (3-0-6) 

   Pattern Recognition for Machine Vision 
12018324 โครงข่ายนิวรอนและการเรียนรู้เชิงลึก    3 (3-0-6) 

   NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING 
12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์   3 (3-0-6) 

   EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 
12018522 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งานสำหรับ     
   ระบบสมองกลฝังตัว      3 (3-0-6) 

   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 
12018523 ไพธอนส าหรบัการเรยีนรูเ้ชงิลกึ     3 (3-0-6) 

 PYTHON FOR DEEP LEARNING 

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

12018525 ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรบัยุคไอโอที  3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
   FOR INTERNET OF THINGS (IOT) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018121 การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สำหรับประจุไฟฟ้าสถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
 APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI 
12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง  3 (3-0-6) 
 HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS 

 12018422 เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
 OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 
12018423 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์และอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้  3 (3-0-6) 
 ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 
12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง  3 (3-0-6) 

 PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 
12018426 นาโนโฟโตนิคส์ 3 (3-0-6) 

 NANOPHOTONICS 
12018831  คณิตศาสตร์วิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

           ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

12018834  วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

 ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

12018835 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

 DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

12018836 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต 3 (3-0-6) 

 MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

 แบบ 2.2 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
      หนว่ยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ์       48 (0-12-6) 
   THESIS  
 

 ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต  *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 
  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 
   SEMINAR 
 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หน่วยกิต   
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

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

ง. หมวดทดสอบความรู้ 0 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนสอบ ผลการสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) 
และจะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 

 

จ. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต (เลือก 3 รายวิชา) 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 
2. กลุ่มวิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 
3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรบัการผลิตขั้นสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 
4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 
5. กลุม่วิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018811 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018812 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและการผลิต    3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 

12018813 การประยุกต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

   APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

12018814 วัสดุศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

   MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018815 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12018816 การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพื่องานประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12018817 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป  3 (3-0-6) 

   DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

   INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12018820 ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

   ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

   STATISTICAL QUALITY CONTROL 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

12018723 เหมืองข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์    3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

12018824 ปัญญาประดษิฐแ์ละการบูรณาการระบบการผลติ   3 (3-0-6) 

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MANUFACTURING 
   SYSTEM INTEGRATION  

12018821 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1    3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

12018822 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12018823 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
 
2. กลุ่มวิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 
หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

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

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

12018125 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและการผลิต  3 (3-0-6) 
   COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR ENGINEERING  
   AND MANUFACTURING 

12018621 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์      3 (3-0-6) 

HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

12018622 การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกข้อมูล     3 (3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

12018624 ทฤษฎีการเข้ารหัส      3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

CODING THEORY  

12018625 ทฤษฎีการเข้ารหัสขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน   3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS   

 
 

3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรับการผลิตขัน้สูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

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

12018222 วัสดุที่ใช้ในการผลิตขั้นสูง      3 (3-0-6) 
SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING  

12018223 เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุขั้นสูง      3 (3-0-6) 
ADVANCED MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY 

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

12018421 ฟิสิกส์ของอุปกรณ์กึ่งตัวนำ     3 (3-0-6) 
   PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 
 12018633       วัสดุเพื่อพลังงานและความยั่งยืน     3 (3-0-6) 
   MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 

 
4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
12018302 การเรียนรู้ของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 

   MACHINE LEARNING 
12018304 เทคนิคในปัญญาประดิษฐ์      3 (3-0-6) 

   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
12018321 การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6) 

   IMAGE PROCESSING 
12018322 หุ่นยนต์เพ่ือการผลิตขัน้สูง      3 (3-0-6) 
  ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 



                                                          27   มคอ.2 

 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

12018323 การเรียนรู้จดจำสำหรับจักรกลวิทัศน์    3 (3-0-6) 
   Pattern Recognition for Machine Vision 

12018324 โครงข่ายนิวรอนและการเรียนรู้เชิงลึก    3 (3-0-6) 
   NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING 

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

12018522 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งานสำหรับ     
   ระบบสมองกลฝังตัว      3 (3-0-6) 

   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 
12018523 ไพธอนส าหรบัการเรยีนรูเ้ชงิลกึ     3 (3-0-6) 

 PYTHON FOR DEEP LEARNING 

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

12018525 ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับยุคไอโอที  3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
   FOR INTERNET OF THINGS (IOT) 
 
 

5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018121 การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สำหรับประจุไฟฟ้าสถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
 APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI 
12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง  3 (3-0-6) 
 HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS 

 12018422 เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
 OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 
12018423 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์และอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้  3 (3-0-6) 
 ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 
12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง  3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

 PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 
12018426 นาโนโฟโตนิคส์ 3 (3-0-6) 

 NANOPHOTONICS 
12018831  คณิตศาสตร์วิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

           ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

12018834  วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

 ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

12018835 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

 DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

12018836 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต 3 (3-0-6) 

 MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

รหัสวิชา 

ความหมายของรหัสประจำรายวิชา 
 รหัสวิชาที่ใช้ กำหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  

รหัสตัวที่ 1,2 ได้แก่เลข 12 หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
รหัสตัวที่ 3,4 ได้แก่เลข 01 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข 80 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
รหัสตัวที่ 6,7,8 ได้แก่เลข 00หมายถึง ลำดับทีข่องวิชา 

 

ความหมายของรหัสประจำการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 
 รหัสวิชาที่ใช้ กำหนดให้เป็นตัวเลข 8 หลัก 

รหัสตัวที่ 1,2 ได้แก่เลข 99 หมายถึง รหัสประจำการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสตัวที่ 3,4 ได้แก่เลข 12 หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
รหัสตัวที ่ 5,6 ได้แก่เลข 01 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
รหัสตัวที่ 7 ได้แก่เลข 80 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 
รหัสตัวที่ 8 ได้แก่เลข 00หมายถึง ลำดับที่ของวิชาสอบ 

1 การสอบวิทยานิพนธ์ 
2 การสอบวัดคุณสมบัติ 
3 การสอบประมวลความรู้ 
4 การผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

 

 3.1.4 แผนการศึกษา 
  แผนการศึกษาเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย 

 
แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและต้องการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนดังนี้ 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6 (0-12-6) 

  12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ* 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 
MANUFACTURING PROCESS* 

3 (3–0–6) 

รวม 6 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต * 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

6 (0-12-6) 

12018001 สัมมนา* 

SEMINAR  *  

1 (0-3-2) 

รวม 6 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต * 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9  

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9 (0-18-9) 

  รวม 9 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9  

รวมตลอดหลักสูตร 48 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

 แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและต้องการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษา

ต้องลงทะเบียนเรียนดังนี้ 

 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 
MANUFACTURING PROCESS 

3 (3–0–6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 6 
 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018001 สัมมนา* 

SEMINAR* 

1 (0-3-2) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 6 
* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต *  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018501 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
   

 
ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018501 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
 

 

ปีท่ี   3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนว่ยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018501 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 

รวมตลอดหลักสูตร 48 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018501 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

แบบ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษาต้อง

ลงทะเบียนเรียนดังนี้ 

 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ 
RESEARCH METHODOLOGY FOR 
MANUFACTURING PROCESS 

3 (3–0–6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 12 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018001 สัมมนา* 

SEMINAR* 

1 (0-3-2) 

รวม 12 

* เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต * 

 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
6 (0-12-6) 

รวม 6 

 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
6 (0-12-6) 

รวม 6 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
 

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9  
 

 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 
 

 

ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12018401 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

รวม 9 

รวมตลอดหลักสูตร 72 

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

ดูในภาคผนวก ง 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

3.2   ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

 3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 
(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 
 

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

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

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2544 

[1] Wasapinyokul, K., 
Panjasamanwong, T., 
Ponkasemsuk, W., 
Sriprachuabwong, C., 
Lomas T., Mathematical 
model for thickness of off-
center spin-coated 
polymer films. Journal of 
Applied Polymer 
Science,137(6), 2020 

[2] Pawong, W., Wasapinyokul, 
K. Impressive Response of 
Spin-Coated ZnO 
Nanoparticle UV-Sensitive 
Devices with Various 
Thicknesses under 
Different UV Intensities. 
Journal of Elec Materi 
(2021). 
https://doi.org/10.1007/s1
1664-021-09061-w 

[3] Jumpar-Ngern, J., 
Sompong, K., 
Wasapinyokul, K. (2019). 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

Effects of quenching 
process on the optical 
properties of thin film 
polymers. Proceedings of 
the 16th International 
Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, 
Computer, 
Telecommunications and 
Information Technology, 
ECTI-CON 2019,191-194 

2. ผศ.ดร.สันทัด ชูวงศ์อินทร์ 
(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 
 
 

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

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

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2538 

[1] Jaksukam, K., Tongloy, T., 
Chuwongin, S., Boonsang 
S., Analysis of multi-hop 
wireless sensor networks 
using probability 
propagation models. 
International Journal of 
Advanced Computer 
Science and 
Applications,10(12) 298-
306, 2019 

[2] Kittichai, V., 
Kaewthamasorn, M., 
Thanee, S., ...Chuwongin, 
S., Boonsang, S. 
“Classification for avian 
malaria parasite 
Plasmodium gallinaceum 
blood stages by using 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

deep convolutional neural 
networks”, Scientific 
Reports, 2021, 11(1), 
16919 

[3] Kittichai, V., Pengsakul, T., 
Chumchuen, K., 
...Chuwongin, S., 
Boonsang, S., “Deep 
learning approaches for 
challenging species and 
gender identification of 
mosquito vectors”, 
Scientific Reports, 2021, 
11(1), 4838 

3. ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 
 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

- วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

[1] Senanon, W., Yongsiri, P., 
Eitssayeam, S., Tunkasiri, 
T., Pengpat, K., 
“Comparison between 
incorporation and 
conventional fabrication 
techniques of diopside-
based glass-ceramics”, 
Materials Letters, 2019, 
249, pp. 160–164 

[2] Senanon, W., Tunkasiri, T., 
Eitssayeam, S., Niyompan, 
A., Pengpat, K., “The 
effect of heat treatment 
temperature on phase 
formation and 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

luminescence properties 
of calcium magnesium 
silicate glass-ceramics 
doped with Sm2O3”, 
Integrated Ferroelectrics, 
2019, 195(1), pp. 11–18 

[3] Yongsiri, P., Sattayapom, 
S., Senanon, W., Pengpat, 
K., “The electrical 
properties of lanthanide 
doped potassium sodium 
lithium niobate based 
silicate glass”, ECTI-CON 
2021 - 2021 18th 
International Conference 
on Electrical 
Engineering/Electronics, 
Computer, 
Telecommunications and 
Information Technology: 
Smart Electrical System 
and Technology, 
Proceedings, 2021, pp. 
951–954, 9454706  

 



                                                          41   มคอ.2 

 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

3.2.2 อาจารยป์ระจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง 
(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล
าเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
2537 

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

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

[1] Chousangsuntorn Chousak, 
Teerawat Tongloy, Santhad 
Chuwongin, and Siridech 
Boonsang. 2021. "A Deep 
Learning System for 
Recognizing and Recovering 
Contaminated Slider Serial 
Numbers in Hard Disk 
Manufacturing Processes" 
Sensors 21, no. 18: 6261. 

2. ผศ.ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต 
(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 
 

- Ph.D. (Electrical and 
Computer Engineering), 
Carnegie Mellon 
University, USA, 2536 

- M.S. (Electro - Physics), 
George Washington 
University, Washington, 
USA, 2532 

- วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

[1] Kampun, P., Tongsomporn, D., 

Lekawat, L., Magnetic write 

field characterization in heat-

Assisted magnetic recording 

systems, Japanese Journal of 

Applied Physics 59, 2020 

-  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

ทหารลาดกระบัง, 2530 
3. รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร 

(สาขาวิชาโทรคมนาคม) 
 

 
 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2554 

- วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) (เกียรตินิยม
อันดับ 1), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2548 

[1] Busyatras, W., Warisarn, C., 
Soft-information flipping 
scheme based on a priori 
LLRs summation for ultra-high 
density magnetic recording. 
AIP Advances,10(2), 2020 
 

4. รศ.ดร.จตุพร ทองศรี 
(สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต) 
 

- วท.ด (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549 

- วท.บ. (ฟิสิกส์), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 

[1] Tangsopa, W., Thongsri, J., 
A novel ultrasonic cleaning 
tank developed by harmonic 
response analysis and 
computational fluid 
dynamics. Metals,10(3), 2020 

5. ผศ.ดร.วรวุฒ ิมรรคเจริญ 
(สาขาวิชาวัสดุศาสตร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545 

[1] Nawanil, C., Makcharoen, 

W., Khaosa-Ard, K., Isarakorn, 

D., Maluangnont, T., 

Vittayakorn, W., Vittayakorn, 

N., Electrical and dielectric 

properties of barium titanate–

polydimethylsiloxan 

nanocomposite with 0-3 

connectivity modified with 
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 carbon nanotube (CNT). 

Integrated Ferroelectrics, 

195(1) 46-57, 2019 

6. รศ.ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ 
(สาขาวิชาฟิสิกส์) 
 

 
 

- วท.ด. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548 

- วท.บ. (ฟิสิกส์ เกียรตินิยม
อันดับ 1), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2545 

 

[1] Kianwimol, S., 

Sakdanuphab, R., Chanlek, N., 

Harnwunggmoung, A., 

Sakulkalavek, A., Effect of 

annealing temperature on 

thermoelectric properties of 

bismuth telluride thick film 

deposited by DC magnetron 

sputtering. Surface and 

Coatings Technology,393, 

2020 

7. รศ.ดร.ฉัตรพล ภคศิริ 
(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 
 

 
 
 
 
 

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

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

- วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539 

[1] C. Pakasiri and S. Wang, 

"Dual-Band Compact 

Wilkinson Power Divider Using 

Common Inductor and 

Complex Load," in IEEE 

Access, vol. 8, pp. 97189-

97195, 2020, doi: 

10.1109/ACCESS.2020.299540. 
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8. ผศ.ดร.สันทัด ชูวงศ์อินทร์ 
(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 
 

 
 

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

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

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2538 

[1] Jaksukam, K., Tongloy, T., 

Chuwongin, S., Boonsang 

S., Analysis of multi-hop 

wireless sensor networks 

using probability 

propagation models. 

International Journal of 

Advanced Computer 

Science and 

Applications,10(12) 298-

306, 2019 

9. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 
(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 
 

 

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

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

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2544 

[1] Wasapinyokul, K., 

Panjasamanwong, T., 

Ponkasemsuk, W., 

Sriprachuabwong, C., 

Lomas T., Mathematical 

model for thickness of 

off-center spin-coated 

polymer films. Journal of 

Applied Polymer 

Science,137(6), 2020 
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10. ผศ.ดร.คมกฤษ จักษุคำ
(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 
 

- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2558 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2550 

- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2545 

[1] Jaksukam, K., Tongloy, T., 
Chuwongin, S., Boonsang 
S., Analysis of multi-hop 
wireless sensor networks 
using probability 
propagation models. 
International Journal of 
Advanced Computer 
Science and 
Applications,10(12) 298-
306, 2019 

 
11. ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

(สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์) 

- Ph.D. (Electronics), 
University of Kent at 
Canterbury, UK, 2527  

- M.Eng. (Electrical 
Engineering), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2521 

- B.Eng. 
(Telecommunication 
Engineering), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2519 

[1] Boonchu, B., 
Surakampontorn, W. 
(2020). Dual-Output CMOS 
Voltage Squarer Circuit. 
17th International 
Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, 
Computer, 
Telecommunications and 
Information Technology, 
ECTI-CON 2020,287-290 

12. ศ.ดร.มงคล มงคลวงศ์
โรจน ์
(สาขาวิชา

- Ph.D. (Mechanical 
Engineering), University of 
Wisconsin-Madison, USA, 

[1] Boonpuang, R., 
Mongkolwongroj, M., 
Sakulkalavek, A. et al. 
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วิศวกรรมเครื่องกล) 2528 
- วศ.บ. (เกียรตินิยม) 

(วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2518 

Empirical Modeling and 
Optimization of Laser 
Bending Process 
Parameters using the 
Central Composite Design 
Method for HDD Slider 
PSA/RSA Adjustment. 
Lasers Manuf. Mater. 
Process. 7, 290–304 
(2020).  

13.  ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 
 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

- วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

[1] P. Yongsiri, W. Senanon, 
P. Intawin and K. Pengpat, 
“Dielectric Properties and 
Microstructural Studies of 
Er2O3 Doped Potassium 
Sodium Niobate Silicate 
Glass-Ceramics”, Key Eng. 
Mater.: 766, 258-263 
(2018) 

14.  ผศ.ดร.คมศิลป์ โคตรมูล
(สาขาวิชาฟิสิกส์) 
 

- ปร.ด. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557 

- วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551 

- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) (เกียรติ
นิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2547 

[1] Kotmool, K., 
Tsuppayakorn-aek, P.,  
Kaewmaraya, T., Pinsook, 
U., Ahuja, R. and 
Bovornratanaraks, T., 
Structural Phase 
Transitions, Electronic 
Properties, and Hardness 



                                                          47   มคอ.2 

 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

of RuB4 under High 
Pressure in Comparison 
with FeB4 and OsB4, 
Journal of Physical 
Chemistry C, 124, (27) 
14804-14810, 2020. 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

สถานที่ทำงาน 

1. ศ.ดร.ปิยะ  
โควินท์ทวีวัฒน์ 

- Ph.D. (Electrical Engineering), Georgia 
Institute of Technology, USA, 2004  

- M.S. (Electrical Engineering), Chalmers 
University of Technology, Sweden, 1998 

- B.Eng. (Electrical Engineering), Thammasat 
University, 1994 

- มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม 

2. ศ.ดร.ทรงพล  
กาญจนชูชัย 

- Ph.D. (Microelectronics), University of 
Cambridge, UK, 1999 

- M.Eng. (First Class Honours) in Electrical and 
Electronic Engineering, Imperial College of 
Science, Technology and 
Medicine, University of London, UK, 1995 

- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 3.  ผศ.ดร.ถวิดา
มณีวรรณ  

- วศ.บ. (วิศวกรรมควบคุม), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2537 

- M.S. (Electrical Engineering), University of 
Washington, USA, 2538 

- Ph.D. (Electrical Engineering), University of 
Washington, USA, 2543 

- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุร ี

http://www.gatech.edu/
http://www.gatech.edu/
http://www.chalmers.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.tu.ac.th/
http://www.tu.ac.th/
http://www.ic.ac.uk/
http://www.ic.ac.uk/
http://www.ic.ac.uk/
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

ไม่มี  
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
สำหรับข้อกำหนดในการศึกษาโครงงานหรืองานวิจัย  จะต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อที่

เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง โดยมีกระบวนการในการทำวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและต้อง
นำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด 

สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 นักศึกษาแต่ละคนจะต้องทำวิจัยและ 
นักศึกษาแต่ละคนจะต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิตและวิชาตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 

 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจต้องมีการศึกษา  เก็บข้อมูลโดยการจำลองหรือการทดลอง  วิเคราะห์ผล  

และสรุปผล  โดยสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ในการศึกษาและองค์ความรู้ใหม่ที่จะได้รับจาก
การวิจัยจะต้องมีประโยชน์ต่อสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง  มีขอบเขตในการดำเนินการที่ชัดเจนและ
สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
นักศึกษามีความรู้และมีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา   ด้วยระเบียบวิธี

วิจัยที่ถูกต้องและมีแบบแผนในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง  โดยมีความเชี่ยวชาญในการทำ
วิจัยและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการสาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

 

5.3 ชวงเวลา  
ตามข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา 

 

5.4 จํานวนหนวยกิต  
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
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ควรกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการทำวิจัย
ในหลายรูปแบบ รวมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท 
มีการสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ  

(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์  จากคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกสถาบัน มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผล
สัมฤทธิ์ในการสอบประกอบด้วยองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งพิจารณาจากข้อความแห่งการริเริ่ม (Statement of 
originality) และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (WOS) หรือ 
Scimagojr (SJR) อย่างน้อย 2 เรื่อง หรืออย่างน้อย 1 เรื่อง รวมกับผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อีกอย่างน้อย 1 
รายการ*  

ทั้งนี้วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาลงตีพิมพ์หรือเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้เป็น
เงื่อนไขในการขอสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง โดยได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย และเป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
เรื่องวารสารวิชากการและการตีพิมพ์ผลงานเพ่ือใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา  

* ผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมหรือ
เศรษฐกิจ หรือผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร จะต้องเป็นไปตามประกาศสถาบัน  
 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท และ แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 
มีการศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรโดยจะต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 

3.00  จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งมีการสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 
ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำ
วิทยานิพนธ์ จากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกสถาบัน มีการเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบประกอบด้วยองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งพิจารณาจาก
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ข้อความแห่งการริเริ่ม (Statement of originality) และความรู้ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่ง
เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล 
Web of Science (WOS) หรือ Scimagojr (SJR) หรือเป็นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร อีกอย่างน้อย 1 รายการ*   

ทั้งนี้วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาลงตีพิมพ์หรือเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ื อใช้เป็น
เงื่อนไขในการขอสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้น สูง โดยได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย และเป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
เรื่องวารสารวิชากการและการตีพิมพ์ผลงานเพ่ือใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษา  

* ผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมหรือ
เศรษฐกิจ หรือผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร จะต้องเป็นไปตามประกาศสถาบัน  
 
เฉพาะแบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 
 ในกรณีที่นักศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษาครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่สามารถสำเร็จ
การศึกษาเนื่องจากผลงานไม่ครบตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาสามารถขอสำเร็จ
การศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง  ได้โดยต้องปฏิบัติ
ครบตามเงื่อนไขข้อ 5.6 กระบวนการประเมินผลแผน 2 แบบ 2.1 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 

ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม
และงานวิจัยด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

- นักศึกษาจะสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โดยสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ 

- นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในและนอก
ชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาหรือกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

- จัดทำรายงานผลการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ 

- การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขา
ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

- การนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

- สัมมนาและศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมขั้นสูง
หรืออุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

2. นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์  ในด้านภาวะผู้นำในการ
บริหารงานจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มี
ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนางาน 
สามารถเสริมสร้างความรักและสามัคคีให้เกิดแก่
บุคลากร ประสานกับหน่วยงานอื่นและเอกบุคคล 
ยึดประโยชน์ของผู้เรียนและสังคมเป็นสำคัญ 

- การเสนอความคิดเห็นในรูปแบบรายงานผลจาก
การศึกษาค้นคว้า  โดยมีการแบ่งการทำงานเป็นกลุ่ม
ซึ่งต้องผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำและรู้จักการทำงานเป็น
กลุ่มและมีการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ เพ่ือการทำงาน หรือเพ่ือการประสานงาน และ
แบ่งภาระงานได้อย่างเหมาะสม  รวมถึงเทคโนโลยีที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเพ่ือ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

- มีการจัดทำโครงการและจัดงานสานสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา บัณฑิตและคณาจารย์โดยนักศึกษาปัจจุบัน
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการ 

3. นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีระเบียบวินัย  
โดยตระหนักในการนำหลักคุณธรรม   จริยธรรม   

- มีการส่งเสริมนักศึกษาเข้าเรียนตรงตามเวลาที่กำหนด 
มีความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน  ส่งรายงานและมี
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการกับ
การปฏิบัติงานในส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนประพฤติและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม 

ส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ท้ังในและนอกชั้นเรียน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตล่ะดา้น  

2.1คุณธรรมจริยธรรม 
  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
หลักคุณธรรม จริยธรรม จะนำไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้เรียนประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมโดยมาตรฐานความรู้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
(1) นักศึกษาสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือ

วิชาชีพ 
(2) นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจดวยความยุติธรรมดวยหลักการที่มีเหตุผลสนับสนุนที่ถูกต้องและเที่ยง

ธรรมและคานิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึงความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความรูสึกต่อตนเองและผูอ่ืน 
(3) นักศึกษาสามารถชี้ใหสังคมเห็นปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหาแนวทาง   แกไขปัญหา

ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสังคมปัจจุบัน 
(4) นักศึกษาควรแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชน 
(5) นักศึกษาควรมีความซื่อสัตย์และความสามัคคี เพ่ือก่อให้เกิดการยอมรับในที่ทำงานและชุมชน 

  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กำหนดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องสร้างวัฒนธรรมการศึกษาเพ่ือนำไปสู่การปฎิบัติงานในวิชาชีพ

อย่างมีคุณธรรม   จริยธรรม   โดยยึดหลักปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา การเรียน
การสอน รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนโดยกำหนดให้นักศึกษามี
วัฒนธรรมการเข้าเรียนที่ตรงต่อเวลา การเตรียมตัวก่อนการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และหาข้อสรุป เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมที่ท ำงาน
และในชุมชน 
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) ประเมินผลโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการโต้ตอบและการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
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(2) ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเมื่อได้รับ
มอบหมายงานเป็นกลุ่ม  

(3) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตร 
 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
(2) ความรู้ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
(3) ความรู้ทางการวิจัย 
(4) ความรู้ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการวิเคราะห์และนำเสนองานวิจัย 
(5) ความรู้ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพ 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
สำหรับการจัดการเรียนการสอนจะยึดหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 
(1) การเรียนการสอนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปรวมกันและข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่าง

ผู้สอนกับผู้เรียนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายนอกชั้นเรียน 
(2) ในการเรียนการสอนจะมีการนำเสนอองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่างๆ 

โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษา  งานวิจัยของผู้เชียวชาญในสาขานั้น รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
วิจัยของอาจารย์ผู้สอน 

(3) ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
(4) จัดสัมมนา 
(5) จัดทำรายงานผลการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆโดยมีการฝึกเขียนบทความวิจัยและฝึกนำเสนอผลงานวิจัย  

   

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก การสอบย่อย การ

สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผล

การศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ และการศึกษาดูงาน 
(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณา การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และหาข้อสรุปต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
(4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากการนำเสนอรายงาน

ต่าง ๆ และการสอบวิชาสัมมนา 
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(5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากวิทยานิพนธ์ทีน่ำเสนอ 
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

  

 2.3. ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอยางสรางสรรค   

(2) นักศึกษาสามารถสังเคราะห์แนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
(3) นักศึกษาสามารถบูรณาการณ์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี ตางๆในสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์

ความรู ที่สรางสรรคในขั้นสูง 
(4) นักศึกษาสามารถวางแผนโครงการวิจัยที่ซับซอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่อยอด เพ่ือก่อให้เกิด 

งานวิจัยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ 
(5) นักศึกษาสามารถบูรณาการณ์แนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติ

ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
   
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

กำหนดให้มีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมระบบ
การผลิตขั้นสูง  โดยมีการศึกษาในเรื่องเฉพาะตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการทำวิทยานิพนธ์ 

  

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามแต่ละวิชากำหนดขึ้น 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
(1) นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ชัดเจน ตาม

สาขาวิชาที่ศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได ้  
(2) นักศึกษาสามารถวางแผนวิเคราะห และแกปญหาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัด

การศึกษาที่ซับซอนได้ดวยตนเอง 
(3) นักศึกษาสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) นักศึกษาสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

(5) นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงภาวะผูนําทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพต่อหน่วยงานและสังคมได้ 
 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
กำหนดให้มีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร อีกทั้งในหลักสูตรได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนา 
การรายงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานตลอดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ และการศึกษาดูงาน 
(2) ประเมินผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อสรุปต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
(3) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานต่าง ๆ  
(4) ประเมินผลจากการจัดสัมมนาต่าง ๆ  

  

 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

(1) นักศึกษาสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ  เพ่ือนํามาใชในการศึกษาค้นควาในประเด็นปญหาสรุป
ปัญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงได ้

(2) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(3) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และสื่อสาร 
(4) นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ

หรือรายงานการคนควาทีส่ําคัญได้ 
(5) นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนางานของตนเองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์จำลองและ
สถานการณ์เสมอืนจริงและนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล.   

(1) ประเมินผลจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ และการศึกษาดูงาน 
(3) ประเมินผลจากการสัมมนา และนำเสนอรายงานต่าง ๆ 
(4) ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) นักศึกษาสามารถจัดการ
เกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 
(2) นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจด
วยความยุติธรรมดวยหลักการที่มี
เหตุผลสนับสนุนที่ถูกต้องและ
เที่ยงธรรมและคานิยมอันดีงามมี
การแสดงออกถึงความคิดเห็นโดย
คํานึงถึงความรูสึกต่อตนเองและผู
อื่น 
(3) นักศึกษาสามารถช้ีใหสังคม
เห็นปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนหาแนวทาง   แกไขปัญหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในสังคมปัจจุบัน 
 (4) นักศึกษาควรแสดงออกซึ่ง
ภาวะผนูําในการสงเสริมใหมีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชน 
(5) นักศึกษาควรมีความซื่อสัตย์
และความสามัคคี เพื่อก่อให้เกิด
การยอมรับในที่ทำงานและชุมชน 

2. ความรู้ 
(1) ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
(2) ความรู้ในการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
(3) ความรู้ทางการวิจยั 
(4) ความรู้ในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
วิเคราะห์และนำเสนองานวิจัย 
(5) ความรู้ในการวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบของงานวิจัยที่มี
ความสำคญัต่อวิชาชีพ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู 
โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ในการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอยางสรางสรรค   
(2) นักศึกษาสามารถสังเคราะห์แนว
ทางการแกไขปญหาดวยวิธีการต่างๆ 
เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
(3) นักศึกษาสามารถบรูณาการณ์
ผลงานการวิจัยและทฤษฎี ตางๆใน
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อพัฒนาองค์
ความรู ที่สรางสรรคในขั้นสูง 
(4) นักศึกษาสามารถวางแผน
โครงการวิจัยที่ซับซอนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาต่อยอด เพื่อก่อให้เกิด 
งานวจิัยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ 
(5) นักศึกษาสามารถบูรณาการณ์
แนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
เพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) นักศึกษาสามารถแสดง
ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ 
ชัดเจน ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและ
สาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้องได้   
(2) นักศึกษาสามารถวางแผนวิ
เคราะห และแกปญหาด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการและการ
จัดการศึกษาที่ซับซอนได้ดวย
ตนเอง 
(3) นักศึกษาสามารถวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
(4) นักศึกษาสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ ในกิจกรรมกลุมอยาง
สรางสรรค  
(5) นักศึกษาสามารถแสดงออกถึง
ภาวะผนูําทั้งในทางวิชาการและ
วิชาชีพต่อหน่วยงานและสังคมได้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) นักศึกษาสามารถคัดกรอง ขอมู
ลทางคณิตศาสตรและสถิติ  เพื่อนํามา
ใชในการศึกษาค้นควาในประเด็นปญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไขปญหา
ในดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงได้ 
(2)นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีช่วย
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
(3) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และ
สื่อสาร 
(4) นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
รายงานการคนควาที่สําคัญได้ 
(5) นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่ เหมาะสมมาช่วยสนั บสนุ นการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การศึกษาและพัฒนางานของตนเองได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  ไม่มี 



58 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 

 
รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท   
ก. หมวดวิทยานิพนธ์ 
12018401 วิทยานิพนธ์                           
ข. หมวดวิชาสัมมนา 
12018001  สัมมนา                          
ค. หมวดวิชาการวิจัย 
12018602 ระเบียบวิธวีิจัย
สำหรับการพัฒนากระบวนการ
ผลิต 

                         



59 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท   
ก. หมวดวิทยานิพนธ์ 
12018501 วิทยานิพนธ์                           
ข. หมวดวิชาสัมมนา 
12018001 สัมมนา                          
ค. หมวดวิชาการวิจัย 
12018602 ระเบียบวิธีวิจัย
สำหรับการพัฒนากระบวนการ
ผลิต 

                         



60 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 
ก. หมวดวิทยานิพนธ์ 
12018401 วิทยานิพนธ์ 1                          
ข. หมวดวิชาสัมมนา 
12018001 สัมมนา                          
ค. หมวดวิชาการวิจัย 
12018602 ระเบียบวิธีวิจัย
สำหรับการพัฒนากระบวนการ
ผลิต 

                         



61 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
จ. หมวดวิชาเลือก ทั้งแบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท และแบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 
1. หมวดวิชาด้านวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 
12018811 แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการ
ผลิต 

                         

12018812 คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบและการผลติ                          

12018813 การประยุกต์ระบบ
อัตโนมัตสิำหรับกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรม  

                         

12018814 วัสดุศาสตรเ์พื่อ
อุตสาหกรรมการผลิต                          

12018815 ระบบสมองกลฝังตัว
สำหรับการขนส่งและการผลิต                          

12018816 การวิเคราะห์
สัญญาณและระบบเพื่องาน
ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

                         

12018817 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
สำหรับอุตสาหกรรม                          

12018818 การออกแบบและ                          



62 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กระบวนการผลติสำหรับ
ผลิตภณัฑ์ขึ้นรูป 
12018819 การจัดการพลังงาน
อุตสาหกรรม                          

12018820 ความเข้ากันได้ทาง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
กระบวนการผลติ 

                         

12018721 การควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิต ิ                          

12018722 การออกแบบและการ
วิเคราะห์การทดลอง                          

12018723 เหมืองข้อมูลและ
เครื่องมือวิเคราะห ์                          

12018824 ปัญญาประดษิฐแ์ละ
การบูรณาการระบบการผลติ                          

12018821 หัวข้อคัดสรรในเรื่อง
ระบบการผลิตขั้นสูง 1                          

12018822 หัวข้อคัดสรรในเรื่อง
ระบบการผลิตขั้นสูง 2                          



63 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12018823 หัวข้อคัดสรรในเรื่อง
ระบบการผลิตขั้นสูง 3                          

2. กลุ่มวิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR ENGINEERING) 
12018123 คอมพิวเตอร์ช่วยงาน
วิศวกรรม                           

12018124 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิ
เมนต์ในงานวิศวกรรม                           

12018125 พลศาสตร์ของไหล
เชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและ
การผลิต 

                         

12018621 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ ์                          

12018622  การประมวลผล
สัญญาณ                           

12018623 การประมวลสัญญาณ
ในระบบบันทึกข้อมูล                          

12018624 ทฤษฎีการเข้ารหัส                          

12018625 ทฤษฎีการเขา้รหัสขั้น
สูงและการประยุกต์ใช้งาน                          



64 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรับการผลิตขั้นสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 
12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส ์                          
12018222 วัสดุที่ใช้ในการผลิต
ขั้นสูง                          

12018223 เทคโนโลยีการขึ้นรูป
วัสดุขั้นสูง                          

12018224 การวิเคราะห์เชิง

กายภาพและเชิงเคมีของวัสด ุ                          

12018421 ฟิสิกส์ของอุปกรณ์กึ่ง

ตัวนำ                          

12018633 วัสดุเพื่อพลังงานและ

ความยั่งยืน                          

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 



65 มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12018302 การเรียนรู้ของ
เครื่องจักร                          

12018304 เทคนิคใน
ปัญญาประดิษฐ ์                          

12018321 การประมวลผลภาพ                          
12018322 หุ่นยนต์เพื่อการผลติ
ขั้นสูง                          

12018323 การเรียนรู้จดจำ
สำหรับจักรกลวิทัศน ์                          

12018324 โครงข่ายนิวรอนและ
การเรยีนรู้เชิงลึก                           

12018521 การออกแบบระบบ
สมองกลฝังตัวและการประยุกต ์                          

12018522  ไมโครโพรเซสเซอร์
และการเชื่อมต่อใช้งานสำหรับ
ระบบสมองกลฝังตัว 

                         

12018523 ไพธอนสำหรับการ
เรียนรูเ้ชิงลึก                          

12018524 การประมวลผล                          



66 มคอ.2 
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
สัญญาณและการประมวลผลภาพ
บนระบบสมองกลฝังตัว 
12018525 ปัญญาประดิษฐ์และ
ข้อมูลขนาดใหญส่ำหรับยุคไอโอที                          

5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
12018121 การวิเคราะห์ระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลขของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับประจไุฟฟ้า
สถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า  

                         

12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ความถี่สูง                           

12018422 เครื่องมือและอุปกรณ์
ออปโตอิเล็กทรอนิกส ์                          

12018423 อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อินทรยี์และ
อิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได ้

                         

12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิค
และวิศวกรรมทางแสง                          

12018426 นาโนโฟโตนิคส ์                          
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12018831 คณิตศาสตร์
วิศวกรรมระบบการผลิต                          

12018834 วงจรรวมแอนะล็อก
ในระบบการผลติ                          

12018835 การออกแบบวงจรดิจิ
ทอลในระบบการผลิต                          

12018836 วงจรรวมแบบผสมใน
ระบบการผลิต                          
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด)  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
(1) กำหนดระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษาดำเนินการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสั มฤทธิ์ผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้  
(1) ภาวการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการ

หางานทำ ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ  
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ

พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 
1 ปีที่ 5 เป็นต้น  

(3) การประเมินตำแหน่ง และ หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง

สาขาอ่ืนๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา  

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี2560 (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม่  

มีกระบวนการในการปฐมนิเทศ แนะนำอาจารย์ใหม่ และอาจารย์พิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักสูตร
และบทบาทของรายวิชาต่างๆ และแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทางสอนแบบต่างๆ 
รวมทั้งแนะนำสถานที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แนะนำอาจารย์ใหม่ต่อนักศึกษา ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่
รับผิดชอบสอน รวมทั้งนโยบายของสาขาวิชา คณะ/สถาบันที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  

(2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และความคิดเห็นของนักศึกษาและอุตสาหกรรมเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของ
คณาจารย์ 

(3) ส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการประเมินการ
สอนทั้งภายในองค์กร และจัดร่วมกับองค์การภายนอก 

  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
(1) ส่งเสริมให้คณาจารย์นำนักศึกษาดูงาน และเรียนรู้จากอุตสาหกรรมและชุมชน 
(2) ส่งเสริมการทำวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรม 
(3) ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
AUN-QA โดยมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยกับอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อ เนื่องเพ่ือก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
เสริมสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตพัฒนาผลงานวิจัยและการต่อยอดเชิงพาณิชน์  
สนับสนุนด้านเงินวิจัยและทรัพยากรด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลการวิจัยให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีระบบ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ำซ้อนกับงานของผู้อ่ืนโดยใช้โปรแกรม turn it in และ โปรแกรมอัครวิสุทธ์ 
ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ให้ครบสมบูรณ ์
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรได้มีการกำหนดผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected learning outcomes) ซึ่งรวบรวมความเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคอุตสาหกรรม) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  และมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
โครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง ประกอบไปด้วย 
หมวดวิชา ได้แก่  

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นการสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่
เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพ่ือเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเน้นในการวิจัยที่ให้ได้ผลงานใหม่ ๆ 
เน้นทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ข. หมวดวิชาสัมมนา วิชานี้เป็นวิชาที่จะต้องปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก จุดประสงค์ของ
วิชานี้ก็เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอ่านและเข้าใจบทความทางเทคนิคพร้อมทั้งการวิจัย และ
อธิบายผลแก่ผู้เข้ารับฟังการสัมมนา นักศึกษาต้องเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแก่ผู้รับฟังการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา 



 71   มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

ค. หมวดวิชาการวิจัย ศึกษาหลักการของระเบียบวิจัย รวมถึง การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห์ 
และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมข้อเสนอการวิจัย เทคนิคการเขียน และการนำเสนองานวิจัย สำหรับเตรียม
ความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ 

ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูงประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการ
ทำวิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตระดับปริญญาเอกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง 

 โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องมีผลงานที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
3. นักศึกษา 

การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา จะกระทำโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการให้คำปรึกษาอาจเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือการ
เข้าพบเพื่อหารือก็ได ้

กรณีที่นักศึกษากระทำผิดระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้า

คุณทหารลาดกระบัง สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาและการอุทธรณ์ซึ่งให้เป็นไปตามระเบียบดังที่กล่าวข้างต้น และกรณีที่นักศึกษามีความ

สงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดู

คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 

4. อาจารย์ 
 

4.1 การรับอาจารยใหม  
การคัดเลือกอาจารยใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวของ  
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4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค 

 
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

อาจารยพิเศษจะตองมีวุฒิการศึกษาอยางต่ำปริญญาโทและดำรงตำแหน่งวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยประธานสาขาวิชา และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ 
ตลอดจนการเข้าร่วมกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันและอาจารย์ผู้สอนทำการ
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรอบด้าน โดยมี
การดำเนินการในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นำในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
นวัตกรรมและระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตและด้าน
อ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน มีแนวทางในการจัดการ
วางแผนการเรียน การแสวงหา
ความรู้และประสบการทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจำวิชาให้นักศึกษาได้
ศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย

- หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กำหนด มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ำเสมอ  

- วิชาเรียนมีการจัดทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนสามารถจัดการและมี
แนวทางในการศึกษาค้นคว้า
ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 

- จำนวนและคุณสมบัติของ
คณาจารย์ประจำเป็นไปตาม
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
วิชาชีพที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ใหม้ีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กำหนด  

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

ด้วยตนเอง  
4. กำหนดให้อาจารย์ที่สอนมี

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก
หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้นำในทางวิชาการและ
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านระบบการผลิต
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อกำหนดและมีข้อมูลการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

- ผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย์ โดย
นักศึกษา 

- ประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สำเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตทุกๆ  
2 ปี 

 6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้นำในทางวิชาการและ
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านระบบการผลิต
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

7. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้มี
โอกาสไปศึกษาดูงานใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็น
ประจำและต่อเนื่อง 

8. มีการประเมินหลักสูตรอย่าง
น้อยทุก 5 ปี 

9. จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ 
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินผลหลักสูตรของ
คณะกรรมการ 

10. ประเมินความพึงพอใจของ
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
หลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน โดยบัณฑิต และการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงได้วางแผนการดำเนินการและงบประมาณสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยในระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นทรัพยากรความพร้อมด้านการวิจัยและการสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการ เช่น การซื้อครุภัณฑ์และ ซอฟแวร์เพ่ือใช้ในการทำวิจัยของนักศึกษา ห้องทำงานสำหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเพ่ือสร้างความ
สามัคคีและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

รายการสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ) 
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  

วิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกจากนั้นทางโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ) 

 
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารและอุปกรณการ
เรียนการสอนอ่ืนๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการใหคณาจารยและนักศึกษาไดศึกษาค
นควารวมทั้งใชประกอบการเรียนการสอน คณาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษของแตละรายวิชาจะมีสวนรวม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จําเปนต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนวัตกรรมการ
ผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง จะเป็นผู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ และให้ข้อมูล
แนะนำในการยืมหนังสือห้องสมุดอ่ืนๆ เช่น ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการห้องสมุดสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และห้องสมุด
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  X X   X  X  X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  X  X  X X  X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา X  X  X X  X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใครทุกรายวิชา  X  X  X X  X 

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

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  X  X  X X  X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว    X  X X  X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน  X  X  X X  X 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  X  X  X X  X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  X  X  X X  X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0    X X  X 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    X X  X 

รวมตวับ่งชี้บังคับท่ีมีผลดำเนินการ ลำดับที่ 1-5 (ตัว) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 12 12 12 
 

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ 1-5) มี

ผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัว
บ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที ่1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 8-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม9ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที ่1-12 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2568 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
 
 



 77   มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
(1) การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(2) การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์สถาบัน  

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจาก 
(1) การประเมินความต้องการ/ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
(2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
(3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
(4) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยใช้ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 

7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 ท่าน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะผู้บริหารทำการประเมินผลการดำเนินงานโดยมีการวิเคราะห์หา

จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาทำการปรับปรุง
และวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 
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ภาคผนวก 

ก. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 
2564 (20 ส.ค. 64) 

ข. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2560) และฉบับที่ 2 (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย. 
2561) 

ค. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 

ง. คำอธิบายรายวิชา 
จ. รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ฉ. เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
ช. รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   
ซ. ผลงานวิชาการ (เป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2564 (20 ส.ค. 64) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

 



 84   มคอ.2 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ภาคผนวก ข 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552, 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553, การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556, 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553,  
การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
คำอธิบายรายวิชา 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

คำอธิบายรายวิชา 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท 
 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ์       48 (0-12-6) 

THESIS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

เป็นการสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพ่ือเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทำการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเน้นในการวิจัยที่ให้ได้ผลงานใหม่ๆ 

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

 

ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้เป็นวิชาที่จะต้องปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงค์ของวิชานี้ก็เพ่ือ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอ่านและเข้าใจบทความทางเทคนิคพร้อมทั้ งการวิจัย และอธิบายผลแก่ผู้
เข้ารับฟังการสัมมนานักศึกษาต้องเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่
ผู้รับฟังการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

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

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หน่วยกิต *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สำหรับกระบวนการผลิตมีเนื้อหาประกอบด้วยการหาแหล่งที่มาของ
ปัญหา การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห์ และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมข้อเสนอการวิจัย เทคนิค
การเขียน และการนำเสนองานวิจัย 

  Principle of research methodology for manufacturing process including problem 
source literature survey, critical thinking, analysis and evaluation, preparation of research 
proposal, Research writing and presentation techniques. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท 

 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018501 วิทยานิพนธ์       36 (0-18-9) 

THESIS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

เป็นการสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพ่ือเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทำการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเน้นในการวิจัยที่ให้ได้ผลงานใหม่ๆ 

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

ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้เป็นวิชาที่จะต้องปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงค์ของวิชานี้ก็เพ่ือ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอ่านและเข้าใจบทความทางเทคนิคพร้อมทั้งการวิจัย และอธิบายผลแก่ผู้
เข้ารับฟังการสัมมนานักศึกษาต้องเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่
ผู้รับฟังการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  

This is the required courses which must be taken consecutively by master and 
doctoral students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, 
understanding and presenting the technical papers, the student must be assigned to have a 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

presentation of research papers or his/her research under the supervision of advisor to an 
audience and committee in a seminar. 

 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หน่วยกิต  

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สำหรับกระบวนการผลิตมีเนื้อหาประกอบด้วยการหาแหล่งที่มาของ
ปัญหา การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห์ และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมข้อเสนอการวิจัย เทคนิค
การเขียน และการนำเสนองานวิจัย 

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

จ. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกข้ามกลุ่มกันได้) 
 

1. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 
2. กลุ่มวิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR ENGINEERING) 
3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรับการผลิตขั้นสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 
4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 
5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

 

1. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018811 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ด้านวิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELING OF PRODUCTION SYSTEMS ENGINEERING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้ศึกษาถึง ภาพรวมของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็นของประเภทของระบบ
การผลิตอันได้แก่ ระบบการผลิตแบบอนุกรม และระบบประกอบการผลิตแบบอนุกรมเข้าด้วยกัน ไลน์การผลิต
แบบรีเวิร์ค ไลน์การผลิตแบบรีเอนทรานท์ รวมทั้งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรในระบบการผลิตและ 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์การจัดการวัสดุ อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของหลักสูตรนี้ ก็ คือ เพ่ืออภิปราย
เกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานเหล่านี้ และชี้ให้เห็นว่าระบบการผลิตที่ได้รับจะลดรูปเป็นหนึ่งในรูปแบบมาตรฐานได้
อย่างไร ประเด็นเรื่องการบ่งชี้พารามิเตอร์จะนำมาศึกษาเช่นกัน การวัดประสิทธิภาพในแง่ของปริมาณงานที่ได้  
การทำงานในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ , ปัญหาเครื่องจักรถูกปิดกั้น และขาดแคลน, คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์, ความพึงพอใจของลูกค้า และ คุณลักษณะชั่วคราว วิศวกรรมระบบการผลิต กล่อง เครื่องมือและ
กรณีศึกษาของการสร้างแบบจำลอง 

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

 

12018812 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 
 COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้มุ่งเน้นไปที่การใช้งานจริงของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตเช่นปัญหาเกี่ยวกับการสั่น โครงสร้างของแข็ง การไหลของของเหลว , มัลติฟิสิกส์,
การเพ่ิมประสิทธิภาพ, อุณหภูมิ ฯลฯประสบการณ์ในรายวิชาสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น,ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์,ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงกระบวนการผลิต 

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

 
 

12018813 การประยุกต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการระบุสิ่งที่จำเป็นของระบบ การ
อินทริเกตอุปกรณ์ต่าง ๆ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม และเซนเซอร์ ครอบคลุมถึงการวางระบบ การบำรุงรักษา และ
วิธีการทดสอบทางระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 และมาตรวิทยาวิศวกรรม 

Applications of industrial automation systems, including identification of system 
requirements, equipment integration, motors, controllers, and sensors, Coverage of set-up, 
maintenance, and testing of the automated system.Industry 4.0 and engineering metrology. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

 

12018814 วัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้ประกอบด้วยโครงสร้างอะตอม, พันธะระหว่างอะตอม, โครงสร้างผลึก, ความบกพร่อง, 
และการแพร่ภายในวัสดุ เนื้อหาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนเฟสและสมดุลของเฟสของวัสดุ สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ 
ได้แก่ สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางความร้อน และสมบัติเชิงกล เทคโนโลยีการ
กระบวนการผลิตสมัยใหม่เช่น อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การประยุกต์ใช้วัสดุโลหะ เซรามิกส์ สาร
กึ่งตัวนำ และโพลิเมอร์ 

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

12018815 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้กล่าวถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการผลิตและการ
ขนส่ง ตัวอย่างระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้งานได้จริงในการผลิต ระบบตรวจจับตำแหน่งในการขนส่ง การประมวลผล
ข้อมูลเพื่อสร้างบริการใหม่ๆ และระบบสมองกลฝังตัวแบบทันเวลาสำหรับงานอุตสาหกรรม 

This subject describes embedded system development process for 
manufacturing and logistics with example systems. Position tracking system for logistics.Big data 
analytics for new services and industrial real-time embedded systems. 
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12018816 การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพื่องานประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าประเภทต่างๆที่เป็น
สัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้งการประมวลข้อดีและข้อเสียและข้อจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิง
ตัวเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณเชิงอุปมาน คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณ
อันดับ (sequence) และรูปแบบต่างๆของอันดับสมการคณิตศาสตร์ของอันดับทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การ
วิเคราะห์ในเชิงความถี่ การเกิดสภาพความซ้ำซ้อน (aliasing effect) การสร้างสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผ่านการ
สุ่มมาแล้ว การแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับพ้ืนฐานต่างๆ ฟังก์ชั่นของระบบ H(z) การประวิงของหน่วย
สัญญาณโพลและซีโร เสถียรภาพของระบบ ความสัมพันธ์ของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอ่ืนๆ การแปลง
ฟูริเยร์กับสัญญาณอันดับประเภทต่างๆ การลดภาระการคำนวณการแปลงฟูริเยร์เมื่อจำนวนข้อมูลมีค่าต่างๆ เช่น
เป็นจำนวนปฐม จำนวนข้อมูลเป็นสองยกกำลัง การแยกย่อยเชิงเวลาและการแยกย่อยเชิงความถ่ี การคูณประสาน
แบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติต่างๆของวงจรกรองความถี่เชิงตัวเลขแบบอิม
พัลส์จำกัด (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลส์ไม่จำกัด (IIR Filter) ที่สามารถประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบวงจรกรองความถี่เชิงตัวเลขโดยใช้คุณสมบัติของสัญญาณต่อเนื่องโดยการแปลงทางความถี่ การ
พิจารณาการใช้หน้าต่างแบบต่างๆโครงสร้างแบบโครงข่าย  (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถี่ด้วยตัว
ประมวลสัญญาณเชิงตัวเลข 

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

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

หลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับการศึกษาขั้นสูงต่อไป ในด้านการ
ออกแบบการทดลอง ระบบไม่แน่นอน และการจำลอง 

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

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป  3 (3-0-6) 

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

  ประเภทและคุณสมบัติของโลหะและพลาสติกที่ใช้เป็นชิ้นงาน ประเภทของวัสดุที่ใช้ทำเครื่ องมือ
ปั๊มขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบและกระบวนการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องจักรกลสำหรับการ
ปั๊มขึ้นรูป การหล่อข้ึนรูป การฉีดข้ึนรูป การทดสอบแม่พิมพ์และชิ้นงานหลังกระบวนการผลิต 

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

 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

  INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการในการบริหารจัดการพลังงานในมุมมองของอุตสาหกรรม เช่น
ระบบกรอบอาคาร ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ การใช้พลังงานทางเลือกในอุตสาหรรม การนำความ
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ร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ การใช้ระบบพลังงานจากภายนอก รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ และความยั่งยืนในการผลิต 

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

12018820 ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความเข้า
กันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อระบบ  สัญญาณ การส่งสัญญาณผ่านสายส่ง 
ความเที่ยงของสัญญาณ  ความไม่เป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การคายประจุไฟฟ้าสถิต และ การระ
กวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การป้องกันการระกวน 

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

 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

หลักพ้ืนฐานของของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการดีเอ็มเอไอซี (นิยาม การวัด การวิเคราะห์ 
การปรับปรุง และการควบคุม) สถิติสำหรับควบคุมระบบ แผนภาพควบคุมสำหรับตัวแปรต่าง ๆ แผนภาพควบคุม
สำหรับแอตทริบิวต์ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ และการวิเคราะห์ความสามารถของการวัดระบบ 

Basic concepts of quality improvement, the DMAIC process (define, measure, 
analyze, improve, and control), statistical process control, control charts for variables, control 
charts for attributes, analysis of process capability and measurement system capability. 
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12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENT IN PRODUCTION ENGINEERING 

แนวคิดของการออกแบบการทดลองและความสามารถในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานทาง
วิศวกรรมและงานวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล บล็อค และคอนฟาวดิงซ์ 
ลาตินสแควร์ แบบจำลองการถดถอยแบบหลายตัวแปร การออกแบบการตอบสนองพ้ืนผิว การออกแบบที่ทนทาน
การออกแบบแบบเนสและสปลิทพล๊อท  

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

 

12018723 เหมอืงข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์   3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

รายวิชานี้ประกอบด้วยการทำเหมืองข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ครอบคลุมถึงการใช้
โปรแรมต่าง ๆ เช่น เอสคิวแอลโปรแกรม อาร์โปรแกรม เอ็กเซล เจเอ็มพีซอฟต์แวร์ และมินิแทปซอฟต์แวร์  

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

12018821 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง 
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 

advanced manufacturing system. 
 

12018822 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูงและมี

เนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1 
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The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 
advanced manufacturing system and related with the selected topics in advanced 
manufacturing system 1. 
 

12018823 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูงและมี

เนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง2 
  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 
advanced manufacturing system and related with the selected topics in advanced 
manufacturing system 2. 
 

12018824 ปัญญาประดิษฐ์และการบูรณาการระบบการผลิต    3 (3-0-
6) 
  ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MANUFACTURING SYSTEM INTEGRATION 

 การศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการแก้ปัญหา
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมด้วยการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงประยุกต์ ได้แก ่พีชคณิตเชิงเส้น โครงข่าย
ประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก  PyTorch การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบโปรแกรมตามแบบจำลองและ
ปัญญาประดิษฐ์  นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวมระบบในอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อถึงกัน การพัฒนาระบบที่มี
อยู่ให้ทันสมัยและทำงานอย่างถูกต้อง การเข้าถึงข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่หรืออัพเกรดระบบ 
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผลด้วย  
  This course includes Python programming, Artificial Intelligence programming for 
solving manufacturing problems with design and development, topics include linear algebra, 
neural networks, deep learning, PyTorch, data analysis, programing model-based design and 
artificial intelligence. The student will learn about system integration (SI) in this connected 
industry landscape, develop existing systems up to date and working properly, access to latent 
data by using existing technologies or upgrading systems. This subject also includes the data 
collection and storage, analysis and display.  
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2. กลุ่มวิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

12018123 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

การใช้งานในวงกว้างของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์งานวิศวกรรม ซึ่งรวมถึง

การวิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การถ่ายเทความร้อน การสั่น มัลติฟิสิกส์ การ

เพ่ิมประสิทธิภาพ และอ่ืนๆ 

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

12018124 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ คือเทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขโดยการหาคำตอบโดยประมาณจาก
เงื่อนไขค่าขอบสำหรับสมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิธีการนี้จะใช้การแบ่งโดเมนปัญหาทั้งหมดเป็นส่วนง่าย เรียกว่า 
องค์ประกอบย่อย และวิธีการแปรผันจากแคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาโดยลดความผิดพลาดของ
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะได้รู้จักการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีทางไฟไนท์เอลิเมนต์สำหรับ
แก้ปัญหาตัวอย่างทางวิศวกรรมเช่น การสั่นสะเทือน การนำความร้อน มิลติฟิสิกส์ และอ่ืนๆ 

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

12018125 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและการผลิต  3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR ENGINEERING AND MANUFACTURING 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

เป็นสาขาของกลศาสตร์ของไหลที่ใช้วิธีการเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมในการแก้ และวิเคราะห์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไหลของของเหลว เช่น การไหลของของไหลแบบอัดได้ อัดไม่ได้ แบบสภาวะคงที่ ไม่คงที่ 
แบบราบเรียบ และแบบปั่นป่วน เป็นต้น เน้นการประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาโจทย์วิศวกรรมและการผลิต 

a branch of fluid mechanics that uses numerical methods and algorithms to solve 
and analyze fluid flow problems, for example, compressible, incompressible flow, steady, 
unsteady, laminar and turbulent flows, etc. This course focuses on solving the engineering and 
manufacturing problems  

 

12018621 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์     3 (3-0-6) 

HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

  ส่วนประกอบและระบบต่างๆ ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ , ระบบย่อยในการบันทึกข้อมูล , ระบบ
เครื่องกล, ระบบควบคุมด้วยเซอร์โว, ตัวควบคุมและการเชื่อมต่อในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแบบต่างๆ เช่น SATA, SAS, 
ATI 

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

12018622  การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 
SIGNAL PROCESSING 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
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ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าประเภทต่างๆที่เป็นสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้ง
การประมวลข้อดีและข้อเสียและข้อจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิงเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณ
เชิงอุปมานคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณอันดับ  (sequence) และรูปแบบต่างๆของ
อันดับสมการคณิตศาสตร์ของอันดับทฤษฎีการสุ่มสัญญาณการวิเคราะห์ในเชิงความถี่การเกิดสภาพความซ้ำซ้อน  
(aliasing effect) การสร้างสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผ่านการสุ่มมาแล้วการแปลงแบบ  Z ของสัญญาณอันดับ
พ้ืนฐานต่างๆฟังก์ชั่นของระบบ H(z) การประวิงของหน่วยสัญญาณโพลและซีโรเสถียรภาพของระบบความสัมพันธ์
ของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอ่ืนๆการแปลงฟูริเยร์กับสัญญาณอันดับประเภทต่างๆการลดภาระการ
คำนวณการแปลงฟูริเยร์เมื่อจำนวนข้อมูลมีค่าต่างๆเช่นเป็นจำนวนปฐมจำนวนข้อมูลเป็นสองยกกำลังการแยกย่อย
เชิงเวลาและการแยกย่อยเชิงความถี่การคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและ
คุณสมบัติต่างๆของวงจรกรองความถี่เชิงเลขแบบอิมพัลส์จำกัด  (FIR Filter) วงจรกรองความถี่แบบอิมพัลส์ไม่
จำกัด (IIR Filter) การออกแบบวงจรกรองความถี่เชิงเลขโดยใช้คุณสมบัติของสัญญาณต่อเนื่องโดยการแปลงทาง
ความถี่การพิจารณาการใช้หน้าต่างแบบต่างๆโครงสร้างแบบโครงข่าย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถี่
ด้วยตัวประมวลสัญญาณเชิงเลข 

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. 

 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกข้อมูล    3 (3-0-6) 

  SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

บล็อกไดอะแกรมของกระบวนการเขียนและอ่านสัญญาณ สัญญาณเขียน (NRZ, NRZI) ทรานสิ
ชัน ประเภทของสัญญาณรบกวน การประมวลผลส่วนหน้า ช่องสัญญาณบันทึกข้อมูลแนวนอนแนวตั้ง ทาร์เกตพี
อาร์ วงจรอิควอลไลส์แบบ MMSE วงจรอิควอลไลส์ปรับค่าได้ พีอาร์เอ็มแอล รหัสจำกัดความยาวบิตซ้ำ รหัสบล็อก
เชิงเส้น ช่องสัญญาณวนซ้ำ การออพติไมส์ช่องสัญญาณ การกู้คืนสัญญาณทางเวลาการประมวลผลสัญญาณแบบ 2 
มิติสำหรับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต เช่น การบันทึกข้อมูลแบบบิตแพตเทิร์นมีเดีย การบันทึกข้อมูลเชิง
แม่เหล็กแบบสองมิติ การบันทึกข้อมูลแบบความร้อนเข้าช่วย เป็นต้น 
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Block Diagram of Read/Write Process, Write Signal (NRZ, NRZI), Transition, Types 
of Noise, Front-End Processing, Recording Channels (LMR, PMR), Partial Response (PR) Target, 
MMSE equalizer, Adaptive equalizer, PRML, Run length-limited codes, Linear Block codes, Timing 
Recovery, Iterative Channels, Channel Optimization, Timing Recovery, Pre Amplifier in Read 
Channel. Two-dimensional signal processing for future magnetic recording system e.g., Bit-
Patterned Media Recording, Two-Dimensional Magnetic Recording, and Heat-Assisted Magnetic 
Recording. 
 

12018624 ทฤษฎีการเข้ารหัส      3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์สำหรับการเข้าและถอดรหัสช่องสัญญาณ เช่น สนามจำกัด พีชคณิตแบบ
แอบสแทรก รหัส  BCH รหัสโพลีโนเมียลซิคลิก การถอดรหัส BCH และรหัสรีดโซโลมอน การถอดรหัสรีด
โซโลมอนแบบซอฟต์ 

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

 

12018625 ทฤษฎีการเข้ารหัสขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน  3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

แนวคิดพ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ในทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ รหัสบล็อกเชิงเส้น รหัสซ้ำ 
รหัสแฮมมิง รหัสพาริตี้เช็ก รหัสคอนโวลูชัน การถอดรหัสแบบวิเทอร์บิ  การถอดรหัสแบบซอฟต์ การถอดรหัสวน
ลูป รหัสคอนสเตรนด์ ความจุของรหัส รหัส RLL รหัส MTR รหัส(0, G/I) 

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

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์      3 (3-0-6) 

ELECTRONIC MATERIALS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาถึงสมบัติ และหลักการพื้นฐาน ในการเลือกวัสดุและ กระบวนการประดิษฐ์วัสดุสำหรับงาน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง วัสดุตัวนำ วัสดุไดอิเล็กทริก และฉนวน ศึกษาวัสดุที่มีสมบัติเป็น วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก วัสดุ
ไพโรอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรออฟติก วัสดุแม่เหล็ก และวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก  

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

12018222 วัสดุที่ใช้ในการผลิตขั้นสูง     3 (3-0-6) 

SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

การศึกษาถึงสมบัติของวัสดุที่ถูกเลือกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งสมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ สมบัติทางแสง ความเสียหายและการสึกหรอจากการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตของวัสดุใน
กลุ่ม โลหะ พอร์ลิเมอร์ เซรามิก วัสดุผสม  รวมถึงการเลือก และปรับปรุงวัสดุให้มีสมบัติเหมาะสมตามการใช้งาน
ในการผลิต และการป้องการการเสียหายของวัสดุ  

Study on the mechanical properties, electrical properties, electronics, optical 
properties, fracture and fatigue of materials for advanced manufacturing industries. Study on the 
applications of materials including metals, polymers, ceramics and composites to selecting and 
improving materials to have suitable properties according to the use in production and to 
prevent materials damage. 
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12018223 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุขั้นสูง     3 (3-0-6) 

ADVANCED MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

หัวข้อของรายวิชานี้ประกอบไปด้วย หลักการของการขึ้นรูปวัสดุขั้นสูงแบบต่างๆ, ความหมาะสม, 
ประสิทธิภาพ การควบคุม ความสามารถ และข้อจำกัดสำหรับประยุกต์ใช้ในการผลิต พ้ืนฐานความเข้าใจของ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์และไอเชิงเคมี เทคโนโลยีการขึ้นรูปฟิล์มบาง 
เทคโนโลยีการปลูกผลึก และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่มีความทันสมัย 

The course includes the following topics: the principles of advanced fabrication 
techniques its suitability, performance, control, capabilities, and limitations, the basic 
understanding of different fabrication technology such as physical and chemical vapor 
deposition technology, Thin-film technology, Crystal growth technology and also. 
 

12018224 การวิเคราะห์เชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ   3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการวิเคราะห์สำหรับการวัดสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของ
สารกึ่งตัวนำ เนื้อหาครอบคลุมวิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางแสง รวมถึงการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
และสมบัติทางกายภาพ 

This course provides the characterization techniques for measuring 
semiconductor materials and devices. Coverage includes the full range of electrical and optical 
characterization methods, including the more specialized chemical and physical techniques. 
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12018421 ฟิสิกส์ของอุปกรณ์กึ่งตัวนำ     3 (3-0-6) 

  PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

โครงสร้างอะตอมของวัสดุสถานะแข็ง ทฤษฏีระดับพลังงาน ; หัวต่อเหมือนและหัวต่อต่างชนิด 
เช่น หัวต่อพีเอ็น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ (ทรานซิสเตอร์แบบหัวต่อสองขั้ว และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า) 
เทคโนโลยีฟิล์มบาง เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์ 

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

 

12018633 วัสดุเพื่อพลังงานและความยั่งยืน     3 (3-0-6) 

MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปด้วย เหตุผลในการศึกษาเรื่องพ้ืนฐานด้านวัสดุเพ่ือพลังงานและความ

ยั่งยืน การไหลของพลังงานและวัสดุ วัสดุที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก วัสดุเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน ความหมายของความยั่งยืน และ วัฎจักรชีวิตและการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เพ่ือความยั่งยืน 

This course includes the motivation to study the fundamental of materials for 
energy and sustainability, energy and materials flow, materials for renewable energy sources, 
materials for energy efficiency improvement, sustainability meaning, and life cycle and recycle 
of materials for sustainability. 
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4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
12018302 การเรียนรู้ของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 
   MACHINE LEARNING    
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาถึงการเรียนรู้ของอัลกอริทึ่มโดยเนื้อหารายวิชาประกอบด้วย การประมาณการค่าสูงสุด 
แบบจำลองฮิทเด้นมาคอฟ อัลกอริทึ่มแบบวิเตอร์บิ อัลกอริทึมแบบประมาณค่าสูงสุด โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ไม่เชิงเส้น แบ็คพล็อพ รีออเคอร์เร้น ได้แก่ BPTT/RTRL/LSTM การแยกค่าขอบเขตสูงสุด ซัพพอร์ตเวคเตอร์แม
ทชีน การเรียนรู้แบบคิว การเรียนรู้แบบทีดี ฮิวคลามบิ้ง และจีเนทิคอัลกอริทึ่มพ้ืนฐานทฤษฏีข้อมูล และการหา
แบบยูนิเวอร์แซล 
   Students understand basic knowledge of essential learning algorithms. The 
course will cover topics of maximum likelihood and maximum a posteriori estimator, Hidden 
Markov Models, Viterbi algorithm, Expectation Maximization algorithm, nonlinear neural 
networks and backprop, recurrence: BPTT/RTRL/LSTM, Maximal Margin Classifier, Support Vector 
Machines, Q-learning, TD-learning, Hill-climbing and genetic algorithms, informationtheory basics 
and universal search 
 

12018304 เทคนิคในปัญญาประดิษฐ์     3 (3-0-6) 
   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE    
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้งานและเทคนิคในปัญญาประดิษฐ์  รายวิชาประกอบด้วย พ้ืนฐานการ
ออกแบบและรายละเอียดสำหรับเรชั่นเนลเอเจ้น การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการค้นหาเฮริสติก การค้นหาที่
เหมาะสม การแก้ปัญหาโดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น โลจิกและอินเตอร์เฟเร้นเทคนิค หลักการความไม่แน่นอนของ
ข้อมูล ได้แก่ พ้ืนฐานของหลักการความไม่แน่นอนและทฤษฏีการตัดสินใจ โครงข่ายเบเยเซียน การวางแผนการ
ตัดสินใจแบบมาร์คอฟ การวางแผนการดำเนินการ การวางแผนและการดำเนินงานของการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
แผนผังต้นไม้ของการตัดสินใจการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบอินดักทีฟการประมาณการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
   The course gives an overview of application areas and techniques in Artificial 
Intelligence. The course covers the following topics: design principles and specification 
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mechanisms for rational agents, problem solving using heuristic search techniques, optimizing 
search; problem solving using knowledge-based techniques: logic and inference techniques, 
reasoning about space and time, representation of ontologies; representation and reasoning in 
the common sense world, problem solving using uncertain knowledge and information: basic 
concepts of probability and decision theory; Bayesian Networks; planning with Markov decision 
problems, action planning: automatic generation of partially ordered action plans; planning and 
execution machine learning: learning decision trees; inductive learning; probably approximately 
correct learning. 
 

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

12018322 หุ่นยนต์เพื่อการผลิตขั้นสูง      3 (3-0-6) 
ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชานี้นำเสนออย่างสมจริงเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จลนศาสตร์ของแขนกลอุตสาหกรรม 

การควบคุมข้อต่อแขนกล และพลศาสตร์ เช่นเดียวกับ การทำโมเดลกล้อง การแยกคุณลักษณะเพ่ือสร้างโครงข่าย
ประสาทเทียม การประมวลผลภาพ และเรขาคณิตหลายมุมมอง พ้ืนที่เหล่านี้จะถูกนํามารวมกันในที่สุด ผ่านการ
อภิปรายอย่างกว้างขวางด้วยระบบวิชวลเซอร์โว ทั้งแบบวิชวลเซอร์โวแบบตำแหน่ง (PBVS) และวิชวลเซอร์โวแบบ
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ภาพ (IBVS) โดยใช้  CiRACORE เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์  ระบบอัตโนมัติ  และ
ปัญญาประดษิฐ์เข้าด้วยกัน  
   This course is taken on a realistic walkthrough the fundamentals of industrial 
robots, manipulator-arm kinematics, dynamics, and joint-level control, as well as camera 
modeling, feature extraction, image processing, and multi-view geometry. These areas are finally 
brought together through extensive discussion of visual servo systems both Position-Based 
Visual Servo (PBVS) and Image-Based Visual Servo (IBVS).  Using CiRACORE as a major platform to 
control robotics, automation and artificial intelligence. 
    

12018323 การเรียนรู้จดจำสำหรับจักรกลวิทัศน์    3 (3-0-6) 
   PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE VISION 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   สำหรับรายวิชานี้จะอธิบายการใช้เทคนิคการรู้จำรูปแบบเพ่ือแก้ปัญหาของจักรกลวิทัศน์ หัวข้อ
ทั้งหมดประกอบไปด้วย ภาพรวมของปัญหาของเครื่องจักรวิสัยทัศน์และการจัดประเภทรูปแบบ ข้อมูลจากภาพ
และการประมวลผล การแยกคุณลักษณะจากภาพ การรู้จำวัตถุลักษณะทางกายภาพ ทฤษฎีการตัดสิ นใจ และ
ทฤษฎีการจัดกลุ่มหรือคลัสเตอร์ 
   The applications of pattern recognition techniques to problems of machine 
vision is the main focus for this course. Topics covered include, an overview of problems of 
machine vision and pattern classification, image formation and processing, feature extraction 
from images, biological object recognition, bayesian decision theory, and clustering. 
 

12018324 โครงข่ายนิวรอนและการเรียนรู้เชิงลึก     3 (3-0-6) 
   NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   รายวิชานี้ เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญในการผลักดันการเรียนรู้เชิงลึก สามารถ
สร้าง ฝึก และใช้โครงข่ายนิวรอนเชื่อมต่อกันอย่างเต็มรูปแบบ รู้วิธีการใช้โครงข่ายนิวรอนที่มีประสิทธิภาพ (เป็น
เวคเตอร์) และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่สำคัญในสถาปัตยกรรมของโครงข่ายนิวรอน 
   In this course, student will learn the foundations of deep learning and the major 
technology trends driving Deep Learning. Learner will be able to build, train and apply fully 
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connected deep neural networks, knowing how to implement efficient (vectorized) neural 
networks, and understand the key parameters in a neural network's architecture. 
 

12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์    3 (3-0-6) 
   EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ภาพรวม นิยามความหมายและตัวอย่างของระบบสมองกลฝังตัว องค์ประกอบของระบบสมอง
กลฝังตัว วิธีการในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์ปัญหา รูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา การ
ออกแบบหรือเลือกใช้ตัวควบคุม, เซ็นเซอร์และแอ็คชูเอเตอร์ การออกแบบระบบและโปรแกรมโดยใช้วิธีการการ
ไหลของข้อมูลและวิธีการเชิงวัตุ ระดับในการประมวลผลบนระบบสมองกลฝังตัว การรวมระบบและพ้ืนฐานการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างระบบรวมถึงการวางแผนขอบข่ายงานและการออกแบบแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาต่อยอด
การสร้างระบบโดยมีหลักการและแนวคิดเชิงนวัตกรรมรองรับเช่น การพัฒนาหุ่นยนต์ การสร้างระบบอัตโนมัติ
ภายในยานยนต์ เป็นต้น 
   Overviews, meanings, descriptions and examples of embedded system, 
embedded system components, embedded system design methodology, problem analysis, 
design pattern, controller, sensor and actuator, data flow model, object oriented methodology, 
processing levels for embedded system, system integration and communication, framework and 
platform design, system design based on innovative thinking :robotics and automatic system for 
automotive. 
 

12018522 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งานสำหรับ 
   ระบบสมองกลฝังตวั      3 (3-0-6) 
   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   โครงสร้างของระบบไมโครโพรเซสเซอร์  ระบบบัสต่างๆ อินพุตพอร์ต เอาต์ พุตพอร์ต 
องค์ประกอบภายใน และการออกแบบวงจรเพ่ือเชื่อมต่อตัวควบคุมและประมวลผล การออกแบบพีซีบี การเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อการการสื่อสาร
และควบคุมระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตสื่อสาร รวมถึง การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และ เสถียรภาพ 
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วิชานี้ ครอบคลุมทั้งหลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ และกรณีศึกษา ทั้งระดับ แพลตฟอร์มสมอง
กลฝังตัว พีเอลซี และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   Microprocessor architecture, various types of bus system, input ports, output 
ports and other components; schematic design for controller, printed circuit board (pcb) design, 
controller program using assembly language and/or higher level languages; design of interfacing 
circuit for communication and controlling external circuits via serial port, usb, ethernet and 
other types of communication protocols. Communication among distributed systems; interfacing 
with external environments; energy conservation; safety and reliability; design principles; 
methodologies; design tools; case studies including plc, microcontroller and embedded linux 
platform.  
 

12018523 ไพธอนสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก     3 (3-0-6) 
   PYTHON FOR DEEP LEARNING 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   วิชานี้ศึกษาการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้ภาษา PYTHON และไลบรารี KERAS ผ่านคำอธิบายที่เข้าใจ
ง่ายและนำการเรียนรู้ไปใช้จริง ในรายวิชาสอดแทรกให้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ
การเรียนรู้เชิงลึกล่าสุด ฝึกปฏิบัติด้วยแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และอ่ืนๆ 
นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติเพ่ือนำการเรียนรู้เชิงลึกไปใช้กับงานวิจัยของตนเอง 
   This course introduces the field of deep learning using the python language and 
the keras library. Students will learn and build their understanding through intuitive explanations 
and practical examples. In this subject includes cutting-edge innovations and coverage of the 
very latest deep learning tools. Practice with computer vision, natural-language processing, and 
other applications. Student will have the knowledge and hands-on skills to apply deep learning 
in your own attention. 
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12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 

   บนระบบสมองกลฝังตัว      3 (3-0-6) 
   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   การประมวลผลข้อมูลและสัญญาณต่างๆ ภายในระบบสมองกลฝังตัว การประมวลผลสัญญาณ
แบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณแบบอนาลอก การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์เช่น การตรวจจับความเร่ง
หรือความลาดเอียง เซ็นเซอร์แบบแสง สี ความเร็วรอบ เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า และอ่ืนๆ ,การสร้างสัญญาณเพ่ือ
ควบคุมและสั่งการระบบและแอ็คชูเอเตอร์การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบประมวลผลภาพบนระบบสมองกล
ฝังตัว การตรวจจับขอบ การตรวจมุม การตรวจจับพ้ืนผิวและการตรวจจับวัตถุในภาพ รวมทั้งการตรวจจับการ
เคลื่อนไหว  และการตรวจจับใบหน้าบนระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีการ 
   Data and signal processing in embedded system, analog and digital signal 
processing, sensors applications, control signal for control system, image processing and 
development for embedded system : edge detection, corner detection, surface detection and 
object detection, motion detection, face detection on embedded system; analysis of 
algorithm’s benefits and disadvantages.  
 

12018525 ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับยุคไอโอท ี   3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
   FOR INTERNET OF THINGS (IOT)    
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   วิชานี้อธิบายเกี่ยวกับหลักการทางสถิติวิศวกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การ
คาดการณ์ผลล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลและปัจจัยต่างๆ การพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เช่น ตรรกศาสตร์กํากวม โครงข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม 
อัลกอริทึมเชิงกลุ่มปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสานเพ่ือแก้ปัญหาในการวิจัย การหาคำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด รวมไปถึงการค้นหาคําตอบหรือองค์ความรู้จากข้อมูลจํานวนมหาศาล.  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) กำลัง
เปลี่ยนโลกทางกายภาพของเราให้เป็นระบบที่ซับซ้อนและไดนามิกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ตั้งแต่กล้อง
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อุตสาหกรรมที่สามารถระบุภาพนับพันภายในสภาพแวดล้อมของเรา ไปจนถึงเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถประเมิน
สภาพการเพาะปลูกในฟาร์ม อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะที่กำลังจะกลายเป็นที่นิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ  
   This subject provides engineering statistic and big data processing, yield 
prediction and multi-attribute analysis, problem identification, fuzzy logic, artificial neural 
network, genetic algorithm, agent based swarm algorithm and hybrid artificial intelligent to solve 
the research problem, optimization and extract knowledge or solution within the mass data 
records.  The internet of things is changing our physical world into an intricate and dynamic 
system of connected devices on an unprecedented scale. Advances in technology are making 
possible a more widespread adoption of iot, from industrial cameras that can pinpoint 
thousands of images within our environment, to smart sensors that can assess crop conditions 
on a farm, to the smart home devices that are turning out to be increasingly popular. 
 

5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

      หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

12018121 การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
สำหรับประจุไฟฟ้าสถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า    3 (3-0-6) 

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICSIN ESD/EMI   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

  การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า สมการพื้นฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเชิงความถี่ การแบ่ง
รูปทรง พ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเชิงความถี่  การประยุกต์ในปัญหา
การคายประจุไฟฟ้าสถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า 
    Numerical electromagnetics analysis. Fundamentals of electromagnetics theory. 
Fundamental equations. Numerical electromagnetics in frequency domain. Geometrical 
discretization. Numerical electromagnetics in time domain. Application in ESD/EMI. 
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12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง     3 (3-0-6) 

HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื่องต้น  ทฤษฎีของสายนำสัญญาณ  การวิเคราะห์โดยใช้เครือข่าย
ไมโครเวฟ  วงจรแมทชิ่งและการใช้แผนภาพสัญญาณ การออกแบบวงจรขยายโดยใช้ไมโครเวฟทรานซิสเตอร์ 
วงจรขยายกำลังสูง วงจรกำเนิดสัญญาณไมโครเวฟ 

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

12018422 เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6) 

  OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ระดับพลังงานและตัวพาประจุในสารกึ่งตัวนำ; กลไกการกระตุ้นพลังงานของประจุ (การกระตุ้น
ด้วยแสงและด้วยไฟฟ้า); หลักการของเครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์ให้แสงและ
จอภาพ (เช่น หลอด LED จอผลึกเหลว จอพลาสมา กระดาศอิเล็กทรอนิกส์ และไมโครออปติกส์) และอุปกรณ์รับ
แสง (เช่น โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร์ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์) 

Energy band and charge carriers in semiconductors; Charge-excitation 
mechanisms (Photo- and electrical-excitation), Principles of optoelectronic components and 
devices: Light emitting devices and display technologies (e.g.  LEDs, liquid-crystal display, 
plasma displays, E-papers, micro-optics) and light sensing devices (photo-diode, photo-
transistors, solar cells) 
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12018423 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์และอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้  3 (3-0-6) 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

วิชาบังคับก่อน : เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 

PREREQUISITE :OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

พฤติกรรมกึ่งตัวนำในสารอินทรีย์; ระดับพลังงานในสารกึ่งตัวนำอินทรีย์; อุปกรณ์ให้แสงอินทรีย์ 
(โอเลด); ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าอินทรีย์ (โอเฟต); อุปกร์โฟโตโวลเทอิกอินทรีย์ (แผงพลังแสงอาทิตย์อินทรีย์); 
อุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุระดับนาโนสเกล (ท่อคาร์บอนนาโนและลวดซิงค์ออกไซด์) ; เทคโนโลยีการผลิต (แบบ
สุญญากาศและแบบสารละลาย); พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

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

 

12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง    3 (3-0-6) 

PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE :NONE 

พ้ืนฐานของสาขาทางด้านแสงและการประยุกต์ใช้งานด้านเลเซอร์ , เส้นใยแก้วนำแสง และการ
ประมวลผลสัญญาณทางแสง เช่น แสงถูกนำมาใช้ ในระบบที่ทันสมัยสำหรับการเข้ารหัส , การจัดการ , การส่ง,  
การจัดเก็บ และ การเรียกข้อมูลได้อย่างไร วิชานี้ครอบคลุมเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงในตัวกลางไอโซทรอปิก และ
ตัวกลางไบเรฟริงเจน (ตัวกลางที่มีค่าดัชนีการหักเหของแสงที่ขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชันและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
แสง)  พฤติกรรมของแสงที่มีต่อรอยต่อไดอิเล็กทริก การแทรกสอด ช่องขยายสัญญาณทางแสง และหลักการของ
เลเซอร์ พ้ืนฐานของท่อนำคลื่นแสง (รวมถึง ใยแก้วนำแสง) และ อิเล็คโทร และอะคูสโต-ออฟติกมอดูเลชัน เน้น
การออกแบบและวิเคราะห์อุปกรณ์ทางแสง และการใช้งานในการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ 

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, 
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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. 

 

12018426 นาโนโฟโตนิคส ์       3 (3-0-6) 

NANOPHOTONICS  

วิชาบังคับก่อน : ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE :PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

นาโนโฟโตนิคเบื้องต้นเน้นให้ความสำคัญกับวัสดุพ้ืนฐาน (ควอนตัมดอท, อนุภาคนาโน และโฟโต
นิคคริสตัล) เพ่ือการนำไปใช้ (เช่น เลเซอร์ ตัวตรวจจับ เซ็นเซอร์) และ ระบบอินทิเกรทเซอร์กิต (โฟโตนิคอินทิเก
รทเซอร์กิต และซิลิกอนโฟโตนิค) 

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

12018831 คณิตศาสตร์วิศวกรรมระบบการผลิต    3 (3–0–6) 

ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

  การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ เวกเตอร์แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย 

  Complex analysis, Linear algebra and matrix, Vector calculus, Partial differential 
equation 
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12018834 วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

  ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรขยายในวงจรรวม วงจรขยายผลต่างและวงจรหลายชั้น การตอบสนอง
ทางความถี่ วงจรป้อนกลับ วงจรด้านเอาท์พุทและวงจรขยายกำลังสูง  วงจรออปแอมป์ วงจรดิจิทอล CMOS  
วงจรความจำ 

  Basic semiconductor device, integrated-circuit amplifiers, differential and 
multistage amplifiers, frequency response, feedback, output stages and power amplifiers, 
operational amplifier circuits, CMOS digital logic circuits, memory circuits 

 

12018835 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต   3 (3-0-6) 

  DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

ระบบดิจิทอลและเลขฐานสอง  บูลลีนและลอจิก การลดเกท  วงจรคอมไบเนชัน วงจรซีเควน
เชียล เส้นทางข้อมูลของอุปกรณ์  การออกแบบรีจีสเตอร์  ภาษาการออกแบบวงจร 

 Digital systems and binary numbers, boolean algebra and logic gates, gate-level 
minimization, combinational logic design, sequential logic design, datapath components, 
register-transfer level design, hardware description languages 

 

12018836 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

แบบจำลองการแปลงข้อมูล สัญญาณรบกวนในการแปลงข้อมูล การจำกัดสัญญาณรบกวนในการ
แปลงข้อมูล การออกแบบวงจรรวมซีมอส  การออกแบบวงจรในการแปลงข้อมูล วงจรกรองความถี่โดยใช้พ้ืนฐาน
การอินทิเกรตในซีมอส 
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Data transformation model, noise in the data transformation, noise limitation in 
the data transformation, CMOS integrated circuit design, Data transformation circuit design, Filter 
circuit based on integrated CMOS. 

 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ์       48 (0-12-6) 

THESIS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

เป็นการสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพ่ือเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทำการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเน้นในการวิจัยที่ให้ได้ผลงานใหม่ๆ 

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

ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต * เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต* 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

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

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หน่วยกิต  

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สำหรับกระบวนการผลิตมีเนื้อหาประกอบด้วยการหาแหล่งที่มาของ
ปัญหา การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห์ และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมข้อเสนอการวิจัย เทคนิค
การเขียน และการนำเสนองานวิจัย 

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

จ. หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกข้ามกลุ่มกันได้) 
 

1. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 
2. กลุ่มวิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR ENGINEERING) 
3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรับการผลิตขั้นสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 
4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 
5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

1. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018811 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ด้านวิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELING OF PRODUCTION SYSTEMS ENGINEERING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้ศึกษาถึง ภาพรวมของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็นของประเภทของระบบ
การผลิตอันได้แก่ ระบบการผลิตแบบอนุกรม และระบบประกอบการผลิตแบบอนุกรมเข้าด้วยกัน ไลน์การผลิต
แบบรีเวิร์ค ไลน์การผลิตแบบรีเอนทรานท์ รวมทั้งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรในระบบการผลิตและ 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์การจัดการวัสดุ อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของหลักสูตรนี้ ก็คือ เพ่ืออภิปราย
เกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานเหล่านี้ และชี้ให้เห็นว่าระบบการผลิตที่ได้รับจะลดรูปเป็นหนึ่งในรูปแบบมาตรฐานได้
อย่างไร ประเด็นเรื่องการบ่งชี้พารามิเตอร์จะนำมาศึกษาเช่นกัน การวัดประสิทธิภาพในแง่ของปริมาณงานที่ได้  
การทำงานในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ , ปัญหาเครื่องจักรถูกปิดกั้น และขาดแคลน, คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์, ความพึงพอใจของลูกค้า และ คุณลักษณะชั่วคราว วิศวกรรมระบบการผลิต กล่องเครื่องมือและ
กรณีศึกษาของการสร้างแบบจำลอง 

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

12018812 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 
 COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 
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รายวิชานี้มุ่งเน้นไปที่การใช้งานจริงของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตเช่นปัญหาเกี่ยวกับการสั่น โครงสร้างของแข็ง การไหลของของเหลว , มัลติฟิสิกส์,
การเพ่ิมประสิทธิภาพ, อุณหภูมิ ฯลฯประสบการณ์ในรายวิชาสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น,ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์,ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงกระบวนการผลิต 

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

 
 

12018813 การประยุกต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการระบุสิ่งที่จำเป็นของระบบ การ
อินทริเกตอุปกรณ์ต่าง ๆ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม และเซนเซอร์ ครอบคลุมถึงการวางระบบ การบำรุงรักษา และ
วิธีการทดสอบทางระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 และมาตรวิทยาวิศวกรรม 

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

 

12018814 วัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้ประกอบด้วยโครงสร้างอะตอม, พันธะระหว่างอะตอม, โครงสร้างผลึก, ความบกพร่อง, 
และการแพร่ภายในวัสดุ เนื้อหาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนเฟสและสมดุลของเฟสของวัสดุ สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ 
ได้แก่ สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางความร้อน และสมบัติเชิงกล เทคโนโลยีการ
กระบวนการผลิตสมัยใหม่เช่น อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การประยุกต์ใช้วัสดุโลหะ เซรามิกส์ สาร
กึ่งตัวนำ และโพลิเมอร์ 
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The course consists of atomic structure, atomic bonding, crystal structures, 
defects, and diffusion in materials. It also will cover phase transformations and phase 
equilibrium. The electrical, magnetic, optical, thermal, and mechanical properties of materials 
will also be reviewed. The course is also modern fabrication technologies i.e. semiconductor 
devices and hard disk drive. Applications of metals, ceramics, semiconductors, and polymers are 
provided. 
 

12018815 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้กล่าวถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการผลิตและการ
ขนส่ง ตัวอย่างระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้งานได้จริงในการผลิต ระบบตรวจจับตำแหน่งในการขนส่ง การประมวลผล
ข้อมูลเพื่อสร้างบริการใหม่ๆ และระบบสมองกลฝังตัวแบบทันเวลาสำหรับงานอุตสาหกรรม 

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

 

12018816 การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพื่องานประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าประเภทต่างๆที่เป็น
สัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้งการประมวลข้อดีและข้อเสียและข้อจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิง
ตัวเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณเชิงอุปมาน คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณ
อันดับ (sequence) และรูปแบบต่างๆของอันดับสมการคณิตศาสตร์ของอันดับทฤษฎีการสุ่มสัญญาณ การ
วิเคราะห์ในเชิงความถี่ การเกิดสภาพความซ้ำซ้อน (aliasing effect) การสร้างสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผ่านการ
สุ่มมาแล้ว การแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับพ้ืนฐานต่างๆ ฟังก์ชั่นของระบบ  H(z) การประวิงของหน่วย
สัญญาณโพลและซีโร เสถียรภาพของระบบ ความสัมพันธ์ของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอ่ืนๆ การแปลง
ฟูริเยร์กับสัญญาณอันดับประเภทต่างๆ การลดภาระการคำนวณการแปลงฟูริเยร์เมื่อจำนวนข้อมูลมีค่าต่างๆ เช่น



 146   มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

เป็นจำนวนปฐม จำนวนข้อมูลเป็นสองยกกำลัง การแยกย่อยเชิงเวลาและการแยกย่อยเชิงความถ่ี การคูณประสาน
แบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติต่างๆของวงจรกรองความถี่เชิงตัวเลขแบบอิม
พัลส์จำกัด (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลส์ไม่จำกัด (IIR Filter) ที่สามารถประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบวงจรกรองความถี่เชิงตัวเลขโดยใช้คุณสมบัติของสัญญาณต่อเนื่องโดยการแปลงทางความถี่ การ
พิจารณาการใช้หน้าต่างแบบต่างๆโครงสร้างแบบโครงข่าย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถี่ด้วยตัว
ประมวลสัญญาณเชิงตัวเลข 

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

12018817 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

หลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับการศึกษาขั้นสูงต่อไป ในด้านการ
ออกแบบการทดลอง ระบบไม่แน่นอน และการจำลอง 

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

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป  3 (3-0-6) 

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 
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  ประเภทและคุณสมบัติของโลหะและพลาสติกที่ใช้เป็นชิ้นงาน ประเภทของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือ
ปั๊มขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบและกระบวนการผลิตแม่พิมพ์และเครื่องจักรกลสำหรับการ
ปั๊มขึ้นรูป การหล่อข้ึนรูป การฉีดข้ึนรูป การทดสอบแม่พิมพ์และชิ้นงานหลังกระบวนการผลิต 

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

 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

  INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการในการบริหารจัดการพลังงานในมุมมองของอุตสาหกรรม เช่น
ระบบกรอบอาคาร ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ การใช้พลังงานทางเลือกในอุตสาหรรม การนำความ
ร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ การใช้ระบบพลังงานจากภายนอก รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ และความยั่งยืนในการผลิต 

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

12018820 ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความเข้า
กันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อระบบ  สัญญาณ การส่งสัญญาณผ่านสายส่ง 
ความเที่ยงของสัญญาณ  ความไม่เป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การคายประจุไฟฟ้าสถิต และ การระ
กวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การป้องกันการระกวน 
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Broad knowledge in electromagnetic compatibility (EMC). Basic idea of electronic 
equipment and their compliance with EMC. Study of electromagnetic effects on system 
performance.  Signal spectra, transmission lines and signal integrity, nonlinear behavior of 
electronic components.  Study of electrostatic discharge, radiated emission and shielding. 
 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

หลักพ้ืนฐานของของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการดีเอ็มเอไอซี (นิยาม การวัด การวิเคราะห์ 
การปรับปรุง และการควบคุม) สถิติสำหรับควบคุมระบบ แผนภาพควบคุมสำหรับตัวแปรต่าง ๆ แผนภาพควบคุม
สำหรับแอตทริบิวต์ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ และการวิเคราะห์ความสามารถของการวัดระบบ 

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

 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENT IN PRODUCTION ENGINEERING 

แนวคิดของการออกแบบการทดลองและความสามารถในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานทาง
วิศวกรรมและงานวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล บล็อค และคอนฟาวดิงซ์ 
ลาตินสแควร์ แบบจำลองการถดถอยแบบหลายตัวแปร การออกแบบการตอบสนองพ้ืนผิว การออกแบบที่ทนทาน
การออกแบบแบบเนสและสปลิทพล๊อท  

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

 

12018723 เหมืองข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์   3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

รายวิชานี้ประกอบด้วยการทำเหมืองข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ครอบคลุมถึงการใช้
โปรแรมต่าง ๆ เช่น เอสคิวแอลโปรแกรม อาร์โปรแกรม เอ็กเซล เจเอ็มพีซอฟต์แวร์ และมินิแทปซอฟต์แวร์  
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This course contains various data mining and analysis tools.SQL programming, R 
programming, Excel, JMP software, and Minitab Software are cover. 
 

12018821 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง 
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 

advanced manufacturing system. 
 

12018822 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูงและมี

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

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

12018823 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูงและมี

เนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง2 
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of advanced 
manufacturing system and related with the selected topics in advanced manufacturing system 
2. 
 
12018824 ปัญญาประดิษฐ์และการบูรณาการระบบการผลิต    3 (3-0-
6) 
  ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MANUFACTURING SYSTEM INTEGRATION 

 การศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการแก้ปัญหา
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมด้วยการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงประยุกต์ ได้แก ่พีชคณิตเชิงเส้น โครงข่าย
ประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก  PyTorch การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบโปรแกรมตามแบบจำลองและ
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ปัญญาประดิษฐ์  นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวมระบบในอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อถึงกัน การพัฒนาระบบที่มี
อยู่ให้ทันสมัยและทำงานอย่างถูกต้อง การเข้าถึงข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่หรืออัพเกรดระบบ 
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผลด้วย  
  This course includes Python programming, Artificial Intelligence programming for 
solving manufacturing problems with design and development, topics include linear algebra, 
neural networks, deep learning, PyTorch, data analysis, programing model-based design and 
artificial intelligence. The student will learn about system integration (SI) in this connected 
industry landscape, develop existing systems up to date and working properly, access to latent 
data by using existing technologies or upgrading systems. This subject also includes the data 
collection and storage, analysis and display. 
 
2. กลุ่ม วิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับ วิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR 
ENGINEERING) 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

12018123 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

การใช้งานในวงกว้างของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์งานวิศวกรรม ซึ่งรวมถึง

การวิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การถ่ายเทความร้อน การสั่น มัลติฟิสิกส์ การ

เพ่ิมประสิทธิภาพ และอ่ืนๆ 

The broad usage of computer software to aid in engineering analysis tasks. It 
includes Finite Element Analysis (FEA), Computational Fluid Dynamics (CFD), heat transfer, 
vibration, multiphysics, optimization, etc  
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12018124 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ คือเทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขโดยการหาคำตอบโดยประมาณจาก
เงื่อนไขค่าขอบสำหรับสมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิธีการนี้จะใช้การแบ่งโดเมนปัญหาทั้งหมดเป็นส่วนง่าย เรียกว่า 
องค์ประกอบย่อย และวิธีการแปรผันจากแคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาโดยลดความผิดพลาดของ
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะได้รู้จักการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีทางไฟไนท์เอลิเมนต์สำหรับ
แก้ปัญหาตัวอย่างทางวิศวกรรมเช่น การสั่นสะเทือน การนำความร้อน มิลติฟิสิกส์ และอ่ืนๆ 

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

12018125 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและการผลิต  3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR ENGINEERING AND MANUFACTURING 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

เป็นสาขาของกลศาสตร์ของไหลที่ใช้วิธีการเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมในการแก้ และวิเคราะห์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไหลของของเหลว เช่น การไหลของของไหลแบบอัดได้ อัดไม่ได้ แบบสภาวะคงที่ ไม่คงที่ 
แบบราบเรียบ และแบบปั่นป่วน เป็นต้น เน้นการประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาโจทย์วิศวกรรมและการผลิต 

a branch of fluid mechanics that uses numerical methods and algorithms to solve 
and analyze fluid flow problems, for example, compressible, incompressible flow, steady, 
unsteady, laminar and turbulent flows, etc. This course focuses on solving the engineering and 
manufacturing problems.  
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12018621 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์     3 (3-0-6) 

HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

  ส่วนประกอบและระบบต่างๆ ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ , ระบบย่อยในการบันทึกข้อมูล, ระบบ
เครื่องกล, ระบบควบคุมด้วยเซอร์โว, ตัวควบคุมและการเชื่มต่อในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแบบต่างๆ เช่น SATA, SAS, ATI 

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

12018622  การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 
SIGNAL PROCESSING 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE :NONE 
ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าประเภทต่างๆที่เป็นสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้ง

การประมวลข้อดีและข้อเสียและข้อจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิงเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณ
เชิงอุปมานคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณอันดับ  (sequence) และรูปแบบต่างๆของ
อันดับสมการคณิตศาสตร์ของอันดับทฤษฎีการสุ่มสัญญาณการวิเคราะห์ในเชิงความถี่การเกิดสภาพความซ้ำซ้อน 
(aliasing effect) การสร้างสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผ่านการสุ่มมาแล้วการแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับ
พ้ืนฐานต่างๆฟังก์ชั่นของระบบ H(z) การประวิงของหน่วยสัญญาณโพลและซีโรเสถียรภาพของระบบความสัมพันธ์
ของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอ่ืนๆการแปลงฟูริเยร์กับสัญญาณอันดับประเภทต่างๆการลดภาระการ
คำนวณการแปลงฟูริเยร์เมื่อจำนวนข้อมูลมีค่าต่างๆเช่นเป็นจำนวนปฐมจำนวนข้อมูลเป็นสองยกกำลังการแยกย่อย
เชิงเวลาและการแยกย่อยเชิงความถี่การคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและ
คุณสมบัติต่างๆของวงจรกรองความถี่เชิงเลขแบบอิมพัลส์จำกัด (FIR Filter) วงจรกรองความถี่แบบอิมพัลส์ไม่
จำกัด (IIR Filter) การออกแบบวงจรกรองความถี่เชิงเลขโดยใช้คุณสมบัติของสัญญาณต่อเนื่องโดยการแปลงทาง
ความถี่การพิจารณาการใช้หน้าต่างแบบต่างๆโครงสร้างแบบโครงข่าย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถี่
ด้วยตัวประมวลสัญญาณเชิงเลข 

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 
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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. 

 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกข้อมูล    3 (3-0-6) 

  SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

บล็อกไดอะแกรมของกระบวนการเขียนและอ่านสัญญาณ สัญญาณเขียน (NRZ, NRZI) ทรานสิ
ชัน ประเภทของสัญญาณรบกวน การประมวลผลส่วนหน้า ช่องสัญญาณบันทึกข้อมูลแนวนอนแนวตั้ง ทาร์เกตพี
อาร์ วงจรอิควอลไลส์แบบ MMSE วงจรอิควอลไลส์ปรับค่าได้ พีอาร์เอ็มแอล รหัสจำกัดความยาวบิตซ้ำ รหัสบล็อก
เชิงเส้น ช่องสัญญาณวนซ้ำ การออพติไมส์ช่องสัญญาณ การกู้คืนสัญญาณทางเวลาการประมวลผลสัญญาณแบบ 2 
มิตสิำหรับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต เช่น การบันทึกข้อมูลแบบบิตแพตเทิร์นมีเดีย การบันทึกข้อมูลเชิง
แม่เหล็กแบบสองมิติ การบันทึกข้อมูลแบบความร้อนเข้าช่วย เป็นต้น 

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

12018624 ทฤษฎีการเข้ารหัส      3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์สำหรับการเข้าและถอดรหัสช่องสัญญาณ เช่น สนามจำกัด พีชคณิตแบบ
แอบสแทรก รหัส  BCH รหัสโพลีโนเมียลซิคลิก การถอดรหัส BCH และรหัสรีดโซโลมอน การถอดรหัสรีด
โซโลมอนแบบซอฟต์ 
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Fundamental mathematics for encoding and decoding, i.e. finite field and 
abstract algebra; BCH codes; Cyclic polynomial codes; Decoding of BCH and Reed Solomon (RS) 
codes;  Soft decoding of RS codes. 

 

12018625 ทฤษฎีการเข้ารหัสขั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน  3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

แนวคิดพ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ในทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ รหัสบล็อกเชิงเส้น รหัสซ้ำ 
รหัสแฮมมิง รหัสพาริตี้เช็ก รหัสคอนโวลูชัน การถอดรหัสแบบวิเทอร์บิ  การถอดรหัสแบบซอฟต์ การถอดรหัสวน
ลูป รหัสคอนสเตรนด์ ความจุของรหัส รหัส RLL รหัส MTR รหัส(0, G/I) 

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

3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรับการผลิตขั้นสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018221 วัสดุอิเลก็ทรอนิกส์      3 (3-0-6) 

ELECTRONIC MATERIALS  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาถึงสมบัติ และหลักการพื้นฐาน ในการเลือกวัสดุและ กระบวนการประดิษฐ์วัสดุสำหรับงาน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง วัสดุตัวนำ วัสดุไดอิเล็กทริก และฉนวน ศึกษาวัสดุที่มีสมบัติเป็น วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก วัสดุ
ไพโรอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรออฟติก วัสดุแม่เหล็ก และวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริก  

Study on the fundamental principle of materials: fabrication, materials: properties 
and application of electronic materials: conductors, dielectrics and insulators. Study on the 
material properties: piezoelectric materials, pyroelectric materials, electro-optics materials, 
magnetic materials and ferroelectric materials. 
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12018222  วัสดุที่ใช้ในการผลิตขั้นสูง     3 (3-0-6) 

SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

การศึกษาถึงสมบัติของวัสดุที่ถูกเลือกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งสมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ สมบัติทางแสง ความเสียหายและการสึกหรอจากการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตของวัสดุใน
กลุ่ม โลหะ พอร์ลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุผสม  รวมถึงการเลือก และปรับปรุงวัสดุให้มีสมบัติเหมาะสมตามการใช้งาน
ในการผลิต และการป้องการการเสียหายของวัสดุ  

  Study on the mechanical properties, electrical properties, electronics, optical 
properties, fracture, and fatigue of materials for advanced manufacturing industries. Study on 
the applications of materials including metals, polymers, ceramics and composites to selecting 
and improving materials to have suitable properties according to the use in production and to 
prevent materials damage. 

 

12018223 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุขั้นสูง      3 (3-0-6) 

ADVANCED MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

หัวข้อของรายวิชานี้ประกอบไปด้วย หลักการของการขึน้รูปวัสดุขั้นสูงแบบต่างๆ, ความหมาะสม, 
ประสิทธิภาพ การควบคุม ความสามารถ และข้อจำกัดสำหรับประยุกต์ใช้ในการผลิต พ้ืนฐานความเข้าใจของ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์และไอเชิงเคมี เทคโนโลยีการขึ้นรูปฟิล์มบาง 
เทคโนโลยีการปลูกผลึก และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่มีความทันสมัย 

The course includes the following topics: the principles of advanced fabrication 
techniques its suitability, performance, control, capabilities, and limitations, the basic 
understanding of different fabrication technology such as physical and chemical vapor 
deposition technology, Thin-film technology, Crystal growth technology and also. 
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12018224 การวิเคราะห์เชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ   3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการวิเคราะห์สำหรับการวัดสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของ
สารกึ่งตัวนำ เนื้อหาครอบคลุมวิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางแสง รวมถึงการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
และสมบัติทางกายภาพ 

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

 

12018421 ฟิสิกส์ของอุปกรณ์ก่ึงตัวนำ     3 (3-0-6) 

  PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

โครงสร้างอะตอมของวัสดุสถานะแข็ง ทฤษฏีระดับพลังงาน ; หัวต่อเหมือนและหัวต่อต่างชนิด 
เช่น หัวต่อพีเอ็น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ (ทรานซิสเตอร์แบบหัวต่อสองขั้ว และทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า) 
เทคโนโลยีฟิล์มบาง เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ ์

Atomic structure of solid-state materials; Energy band theory; Energy band, 
charge carriers, and density of states in semiconductors; Homo- and hetero-junction devices: pn 
junction, Diode; Transistors (Bipolar junction transistors, Field-effect transistors); Electronic 
sensors; Thin-film technologies; MEMS; Device fabrication techniques.  
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12018633 วัสดุเพื่อพลังงานและความยั่งยืน     3 (3-0-6) 

MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปด้วย เหตุผลในการศึกษาเรื่องพ้ืนฐานด้านวัสดุเพ่ือพลังงานและความ

ยั่งยืน การไหลของพลังงานและวัสดุ วัสดุที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก วัสดุเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
พลังงาน ความหมายของความยั่งยืน และ วัฎจักรชีวิตและการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เพ่ือความยั่งยืน 

This course includes the motivation to study the fundamental of materials for 
energy and sustainability, energy and materials flow, materials for renewable energy sources, 
materials for energy efficiency improvement, sustainability meaning, and life cycle and recycle 
of materials for sustainability. 

 

4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

12018302 การเรียนรู้ของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 
   MACHINE LEARNING    
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาถึงการเรียนรู้ของอัลกอริทึ่มโดยเนื้อหารายวิชาประกอบด้วย การประมาณการค่าสูงสุด 
แบบจำลองฮิทเด้นมาคอฟ อัลกอริทึ่มแบบวิเตอร์บิ อัลกอริทึมแบบประมาณค่าสูงสุด โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ไม่เชิงเส้น แบ็คพล็อพ รีออเคอร์เร้น ได้แก่ BPTT/RTRL/LSTM การแยกค่าขอบเขตสูงสุด ซัพพอร์ตเวคเตอร์แม
ทชีน การเรียนรู้แบบคิว การเรียนรู้แบบทีดี ฮิวคลามบิ้ง และจีเนทิคอัลกอริทึ่มพ้ืนฐานทฤษฏีข้อมูล และการห า
แบบยูนิเวอร์แซล 
   Students understand basic knowledge of essential learning algorithms. The 
course will cover topics of maximum likelihood and maximum a posteriori estimator, Hidden 
Markov Models, Viterbi algorithm, Expectation Maximization algorithm, nonlinear neural 
networks and backprop, recurrence: BPTT/RTRL/LSTM, Maximal Margin Classifier, Support Vector 
Machines, Q-learning, TD-learning, Hill-climbing and genetic algorithms, information theory basics 
and universal search 
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12018304 เทคนิคในปัญญาประดิษฐ์     3 (3-0-6) 

   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE    
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้งานและเทคนิคในปัญญาประดิษฐ์ รายวิชาประกอบด้วย พ้ืนฐานการ
ออกแบบและรายละเอียดสำหรับเรชั่นเนลเอเจ้น การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการค้นหาเฮริสติก การค้นหาที่
เหมาะสม การแก้ปัญหาโดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น โลจิกและอินเตอร์เฟเร้นเทคนิค หลักการความไม่แน่นอนของ
ข้อมูล ได้แก่ พ้ืนฐานของหลักการความไม่แน่นอนและทฤษฏีการตัดสินใจ โครงข่ายเบเยเซียน การวางแผนการ
ตัดสินใจแบบมาร์คอฟ การวางแผนการดำเนินการ การวางแผนและการดำเนินงานของการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
แผนผังต้นไม้ของการตัดสินใจการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบอินดักทีฟการประมาณการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
   The course gives an overview of application areas and techniques in Artificial 
Intelligence. The course covers the following topics: design principles and specification 
mechanisms for rational agents, problem solving using heuristic search techniques, optimizing 
search; problem solving using knowledge-based techniques: logic and inference techniques, 
reasoning about space and time, representation of ontologies; representation and reasoning in 
the common sense world, problem solving using uncertain knowledge and information: basic 
concepts of probability and decision theory; Bayesian Networks; planning with Markov decision 
problems, action planning: automatic generation of partially ordered action plans; planning and 
execution machine learning: learning decision trees; inductive learning; probably approximately 
correct learning. 
 

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

12018322 หุ่นยนต์เพื่อการผลิตขั้นสูง      3 (3-0-6) 
ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชานี้นำเสนออย่างสมจริงเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จลนศาสตร์ของแขนกลอุตสาหกรรม 

การควบคุมข้อต่อแขนกล และพลศาสตร์ เช่นเดียวกับ การทำโมเดลกล้อง การแยกคุณลักษณะเพ่ือสร้างโครงข่าย
ประสาทเทียม การประมวลผลภาพ และเรขาคณิตหลายมุมมอง พ้ืนที่เหล่านี้จะถูกนํามารวมกันในที่สุด ผ่านการ
อภิปรายอย่างกว้างขวางด้วยระบบวิชวลเซอร์โว ทั้งแบบวิชวลเซอร์โวแบบตำแหน่ง (PBVS) และวิชวลเซอร์โวแบบ
ภาพ (IBVS) โดยใช้  CiRACORE เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์  ระบบอัต โนมัติ  และ
ปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน  
   This course is taken on a realistic walkthrough the fundamentals of industrial 
robots, manipulator-arm kinematics, dynamics, and joint-level control, as well as camera 
modeling, feature extraction, image processing, and multi-view geometry. These areas are finally 
brought together through extensive discussion of visual servo systems both Position-Based 
Visual Servo (PBVS) and Image-Based Visual Servo (IBVS).  Using CiRA CORE as a major platform 
to control robotics, automation, and artificial intelligence. 
 

12018323 การเรียนรู้จดจำสำหรับจักรกลวิทัศน์    3 (3-0-6) 
   PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE VISION 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   สำหรับรายวิชานี้จะอธิบายการใช้เทคนิคการรู้จำรูปแบบเพ่ือแก้ปัญหาของจักรกลวิทัศน์ หัวข้อ
ทั้งหมดประกอบไปด้วย ภาพรวมของปัญหาของเครื่องจักรวิสัยทัศน์และการจัดประเภทรูปแบบ ข้อมูลจากภาพ
และการประมวลผล การแยกคุณลักษณะจากภาพ การรู้จำวัตถุลักษณะทางกายภาพ ทฤษฎีการตัดสิ นใจ และ
ทฤษฎีการจัดกลุ่มหรือคลัสเตอร์ 
   The applications of pattern recognition techniques to problems of machine 
vision is the main focus for this course. Topics covered include, an overview of problems of 
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machine vision and pattern classification, image formation and processing, feature extraction 
from images, biological object recognition, bayesian decision theory, and clustering. 
 

12018324 โครงข่ายนิวรอนและการเรียนรู้เชิงลึก     3 (3-0-6) 
   NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   รายวิชานี้ เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญในการผลักดันการเรียนรู้เชิงลึก สามารถ
สร้าง ฝึก และใช้โครงข่ายนิวรอนเชื่อมต่อกันอย่างเต็มรูปแบบ รู้วิธีการใช้โครงข่ายนิวรอนที่มีประสิทธิภาพ (เป็น
เวคเตอร์) และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่สำคัญในสถาปัตยกรรมของโครงข่ายนิวรอน 
   In this course, student will learn the foundations of deep learning and the major 
technology trends driving Deep Learning. Learner will be able to build, train and apply fully 
connected deep neural networks, knowing how to implement efficient (vectorized) neural 
networks, and understand the key parameters in a neural network's architecture. 
 

12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์    3 (3-0-6) 
   EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   ภาพรวม นิยามความหมายและตัวอย่างของระบบสมองกลฝังตัว องค์ประกอบของระบบสมอง
กลฝังตัว วิธีการในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์ปัญหา รูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหา การ
ออกแบบหรือเลือกใช้ตัวควบคุม, เซ็นเซอร์และแอ็คชูเอเตอร์ การออกแบบระบบและโปรแกรมโดยใช้วิธีการการ
ไหลของข้อมูลและวิธีการเชิงวัตุ ระดับในการประมวลผลบนระบบสมองกลฝังตัว การรวมระบบและพ้ืนฐานการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างระบบรวมถึงการวางแผนขอบข่ายงานและการออกแบบแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาต่อยอด
การสร้างระบบโดยมีหลักการและแนวคิดเชิงนวัตกรรมรองรับเช่น การพัฒนาหุ่นยนต์ การสร้างระบบอัตโนมัติ
ภายในยานยนต์ เป็นต้น 
   Overviews, meanings, descriptions and examples of embedded system, 
embedded system components, embedded system design methodology, problem analysis, 
design pattern, controller, sensor and actuator, data flow model, object oriented methodology, 
processing levels for embedded system, system integration and communication, framework and 
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platform design, system design based on innovative thinking :robotics and automatic system for 
automotive. 
 

12018522 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งานสำหรับ 
   ระบบสมองกลฝังตัว      3 (3-0-6) 
   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   โครงสร้างของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสต่างๆ อินพุตพ อร์ต เอาต์ พุตพอร์ต 
องค์ประกอบภายใน และการออกแบบวงจรเพ่ือเชื่อมต่อตัวควบคุมและประมวลผล การออกแบบพีซีบี การเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อการการสื่อสาร
และควบคุมระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตสื่อสาร รวมถึง การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และ เสถียรภาพ 
วิชานี้ ครอบคลุมทั้งหลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ และกรณีศึกษา ทั้งระดับ แพลตฟอร์มสมอง
กลฝังตัว พีเอลซี และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   Microprocessor architecture, various types of bus system, input ports, output 
ports andother components; schematic design for controller, printed circuit board (pcb) 
design,controller program using assembly language and/or higher levellanguages; design of 
interfacing circuit for communication and controlling external circuits via serial port, usb, 
ethernet andother types of communication protocols. Communication among distributed 
systems; interfacing with external environments; energy conservation; safety and reliability; 
design principles; methodologies; design tools; case studiesincluding plc, microcontroller and 
embedded linux platform.  
 

12018523 ไพธอนสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก     3 (3-0-6) 
   PYTHON FOR DEEP LEARNING 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   วิชานี้ศึกษาการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้ภาษา PYTHON และไลบรารี KERAS ผ่านคำอธิบายที่เข้าใจ
ง่ายและนำการเรียนรู้ไปใช้จริง ในรายวิชาสอดแทรกให้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ
การเรียนรู้เชิงลึกล่าสุด ฝึกปฏิบัติด้วยแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และอ่ืนๆ 
นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติเพื่อนำการเรียนรู้เชิงลึกไปใช้กับงานวิจัยของตนเอง 
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   This course introduces the field of deep learning using the python language and 
the keras library. Students will learn and build their understanding through intuitive explanations 
and practical examples. In this subject includes cutting-edge innovations and coverage of the 
very latest deep learning tools. Practice with computer vision, natural-language processing, and 
other applications. Student will have the knowledge and hands-on skills to apply deep learning 
in your own attention. 
 

12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 
   บนระบบสมองกลฝังตัว      3 (3-0-6) 
   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   การประมวลผลข้อมูลและสัญญาณต่างๆ ภายในระบบสมองกลฝังตัว การประมวลผลสัญญาณ
แบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณแบบอนาลอก การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์เช่น การตรวจจับความเร่ง
หรือความลาดเอียง เซ็นเซอร์แบบแสง สี ความเร็วรอบ เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า และอ่ืนๆ ,การสร้างสัญญาณเพ่ือ
ควบคุมและสั่งการระบบและแอ็คชูเอเตอร์การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบประมวลผลภาพบนระบบสมองกล
ฝังตัว การตรวจจับขอบ การตรวจมุม การตรวจจับพ้ืนผิวและการตรวจจับวัตถุในภาพ รวมทั้งการตรวจจับการ
เคลื่อนไหว  และการตรวจจับใบหน้าบนระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีการ 
   Data and signal processing in embedded system, analog and digital signal 
processing, sensors applications, control signal for control system, image processing and 
development for embedded system : edge detection, corner detection, surface detection and 
object detection, motion detection, face detection on embedded system; analysis of 
algorithm’sbenefits and disadvantages.  
 

12018525 ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับยุคไอโอท ี   3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
   FOR INTERNET OF THINGS (IOT)    
   วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
   PREREQUISITE : NONE 
   วิชานี้อธิบายเกี่ยวกับหลักการทางสถิติวิศวกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การ
คาดการณ์ผลล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลและปัจจัยต่างๆ การพัฒนาและการ
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ประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เช่น ตรรกศาสตร์กํากวม โครงข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม 
อัลกอริทึมเชิงกลุ่มปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสานเพ่ือแก้ปัญหาในการวิจัย การหาคำตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุด รวมไปถึงการค้นหาคําตอบหรือองค์ความรู้จากข้อมูลจํานวนมหาศาล.  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) กำลัง
เปลี่ยนโลกทางกายภาพของเราให้เป็นระบบที่ซับซ้อนและไดนามิกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ตั้งแต่กล้อง
อุตสาหกรรมที่สามารถระบุภาพนับพันภายในสภาพแวดล้อมของเรา ไปจนถึงเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถประเมิน
สภาพการเพาะปลูกในฟาร์ม อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะที่กำลังจะกลายเป็นที่นิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ  
   This subject provides engineering statistic and big data processing, yield 
prediction and multi-attribute analysis, problem identification, fuzzy logic, artificial neural 
network, genetic algorithm, agent based swarm algorithm and hybrid artificial intelligent to solve 
the research problem, optimization and extract knowledge or solution within the mass data 
records.  The internet of things is changing our physical world into an intricate and dynamic 
system of connected devices on an unprecedented scale. Advances in technology are making 
possible a more widespread adoption of iot, from industrial cameras that can pinpoint 
thousands of images within our environment, to smart sensors that can assess crop conditions 
on a farm, to the smart home devices that are turning out to be increasingly popular. 
 

5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

      หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

12018121 การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
สำหรับประจุไฟฟ้าสถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า    3 (3-0-6) 

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICSIN ESD/EMI   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

  การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า สมการพื้นฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเชิงความถี่ การแบ่ง
รูปทรง พ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเชิงความถี่  การประยุกต์ในปัญหา
การคายประจุไฟฟ้าสถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า 
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   Introduction to numerical electromagnetics. Fundamentals of electromagnetics 
theory. Fundamental equations. Numerical electromagnetics in frequency domain. Geometrical 
discretization. Numerical electromagnetics in time domain. Application in ESD/EMI. 
 

12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง     3 (3-0-6) 

HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื่องต้น  ทฤษฎีของสายนำสัญญาณ  การวิเคราะห์โดยใช้เครือข่าย
ไมโครเวฟ  วงจรแมทชิ่งและการใช้แผนภาพสัญญาณ การออกแบบวงจรขยายโดยใช้ไมโครเวฟทรานซิสเตอร์ 
วงจรขยายกำลังสูง วงจรกำเนิดสัญญาณไมโครเวฟ 

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

 

12018422 เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6) 

  OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE : NONE 

ระดับพลังงานและตัวพาประจุในสารกึ่งตัวนำ; กลไกการกระตุ้นพลังงานของประจุ (การกระตุ้น
ด้วยแสงและด้วยไฟฟ้า); หลักการของเครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์ให้แสงและ
จอภาพ (เช่น หลอด LED จอผลึกเหลว จอพลาสมา กระดาศอิเล็กทรอนิกส์ และไมโครออปติกส์) และอุปกรณ์รับ
แสง (เช่น โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร์ และแผงพลังงานแสงอาทิตย์) 

Energy band and charge carriers in semiconductors; Charge-excitation 
mechanisms (Photo- and electrical-excitation), Principles of optoelectronic components and 
devices: Light emitting devices and display technologies (e.g.  LEDs, liquid-crystal display, 
plasma displays, E-papers, micro-optics) and light sensing devices (photo-diode, photo-
transistors, solar cells) 
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12018423 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์และอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้  3 (3-0-6) 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

วิชาบังคับก่อน : เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 

PREREQUISITE :OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

พฤติกรรมกึ่งตัวนำในสารอินทรีย์; ระดับพลังงานในสารกึ่งตัวนำอินทรีย์; อุปกรณ์ให้แสงอินทรีย์ 
(โอเลด); ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าอินทรีย์ (โอเฟต); อุปกร์โฟโตโวลเทอิกอินทรีย์ (แผงพลังแสงอาทิตย์อินทรีย์); 
อุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุระดับนาโนสเกล (ท่อคาร์บอนนาโนและลวดซิงค์ออกไซด์) ; เทคโนโลยีการผลิต (แบบ
สุญญากาศและแบบสารละลาย); พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

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

 

12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง    3 (3-0-6) 

PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE :NONE 

พ้ืนฐานของสาขาทางด้านแสงและการประยุกต์ใช้งานด้านเลเซอร์ , เส้นใยแก้วนำแสง และการ
ประมวลผลสัญญาณทางแสง เช่น แสงถูกนำมาใช้ ในระบบที่ทันสมัยสำหรับการเข้ารหัส , การจัดการ , การส่ง,  
การจัดเก็บ และ การเรียกข้อมูลได้อย่างไร วิชานี้ครอบคลุมเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงในตัวกลางไอโซทรอปิก และ
ตัวกลางไบเรฟริงเจน (ตัวกลางที่มีค่าดัชนีการหักเหของแสงที่ขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชันและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
แสง)  พฤติกรรมของแสงที่มีต่อรอยต่อไดอิเล็กทริก การแทรกสอด ช่องขยายสัญญาณทางแสง และหลักการของ
เลเซอร์ พ้ืนฐานของท่อนำคลื่นแสง (รวมถึง ใยแก้วนำแสง) และ อิเล็คโทร และอะคูสโต-ออฟติกมอดูเลชัน เน้น
การออกแบบและวิเคราะห์อุปกรณ์ทางแสง และการใช้งานในการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ 

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, 



 166   มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

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. 

 

12018426 นาโนโฟโตนิคส ์       3 (3-0-6) 

NANOPHOTONICS  

วิชาบังคับก่อน : ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE :PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

นาโนโฟโตนิคเบื้องต้นเน้นให้ความสำคัญกับวัสดุพ้ืนฐาน (ควอนตัมดอท, อนุภาคนาโน และโฟโต
นิคคริสตัล) เพ่ือการนำไปใช้ (เช่น เลเซอร์ ตัวตรวจจับ เซ็นเซอร์) และ ระบบอินทิเกรทเซอร์กิต (โฟโตนิคอินทิเก
รทเซอร์กิต และซิลิกอนโฟโตนิค) 

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

 
12018831 คณิตศาสตร์วิศวกรรมระบบการผลิต    3 (3–0–6) 

ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

  การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ เวกเตอร์แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย 

  Complex analysis, Linear algebra and matrix, Vector calculus, Partial differential 
equation 

 

12018834 วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

  ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
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PREREQUISITE: NONE 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรขยายในวงจรรวม วงจรขยายผลต่างและวงจรหลายชั้น การตอบสนอง
ทางความถี่ วงจรป้อนกลับ วงจรด้านเอาท์พุทและวงจรขยายกำลังสูง  วงจรออปแอมป์ วงจรดิจิทอล CMOS  
วงจรความจำ 

  Basic semiconductor device, integrated-circuit amplifiers, differential and 
multistage amplifiers, frequency response, feedback, output stages and power amplifiers, 
operational amplifier circuits, CMOS digital logic circuits, memory circuits 

 

12018835 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต   3 (3-0-6) 

  DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

ระบบดิจิทอลและเลขฐานสอง  บูลลีนและลอจิก การลดเกท  วงจรคอมไบเนชัน วงจรซีเควน
เชียล เส้นทางข้อมูลของอุปกรณ์  การออกแบบรีจีสเตอร์  ภาษาการออกแบบวงจร 

 Digital systems and binary numbers, boolean algebra and logic gates, gate-level 
minimization, combinational logic design, sequential logic design, datapath components, 
register-transfer level design, hardware description languages 
 

12018836 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

แบบจำลองการแปลงข้อมูล สัญญาณรบกวนในการแปลงข้อมูล การจำกัดสัญญาณรบกวนในการ
แปลงข้อมูล การออกแบบวงจรรวมซีมอส  การออกแบบวงจรในการแปลงข้อมูล วงจรกรองความถี่โดยใช้พ้ืนฐาน
การอินทิเกรตในซีมอส 

Data transformation model, noise in the data transformation, noise limitation in 
the data transformation, CMOS integrated circuit design, Data transformation circuit design, Filter 
circuit based on integrated CMOS. 
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ภาคผนวก จ 
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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สรุปรายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมดุกลางมีให้บริการ 

ลำดับ รายชื่อ ขอบเขตของเนื้อหา 

1 ASCE มีเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) มีรายชื่อ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 33 ชื่อเรื่อง และมี Proceedings แบบ
ออนไลน์ 

2 ASME Transaction Journals มีเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineers) มี
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 26 ชื่อเรื่อง 

3 ASTM Standards & Journals มีเนือ้หาเกีย่วกับมาตรฐานสากล จำนวน 12,000 รายการและมี
วารสารออนไลน์ 8 ชื่อเรื่อง 

4 International Journal of 
Systematic and Evolutionary 
Microbiology (IJSEM) 

เป็นวารสารออนไลน์สาขาวิชา Microbial Systematic มีเนื้อหา
ครอบคลุมด้าน Phylogenetic  & Evolutionary, Micro - 
organisms  

5 The Journal of Antibiotics เป็นวารสารออนไลน์ครอบคลุมสาขาวิชา Antibiotics และ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

6 Journal Citation Reports (JCR) เป็นฐานข้อมูลที่ใช้รายงานค่า Impact Factor ของวารสาร 2 
Edition คือ Science Edition และ Social Science Edition 
รวบรวมข้อมูลจากวารสารประมาณ 9000 ขื่อเรื่อง 

7 Journal of Near Infrared 
Spectroscopy 

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

8 Scopus เป็นฐานข้อมูลสาระสังเขปและการอ้างถึงของงานวิจัยแบบ peer-
reviewed ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีข้อมูลมากกว่า 55 ล้าน
ระเบียน 

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

มีเนื้อหาการวิจัยด้านวิชาการเกษตร มีเอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 
17000 รายการ มีวารสาร 120 ชื่อเรื่อง 

10 Access Science มีเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทความมากกว่า 
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8,500 บทความ รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย มีความหมาย
ของศัพท์มากกว่า 110000 คำมีภาพประกอบและกราฟฟิคมากกว่า 
15000 รูปชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 2000 คน 
จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill 

11 Access Engineering Access Engineering Access Engineering เป็นฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ที่ครอบคลุมเนื้อหา 
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 230 เล่ม 

12 Material ConneXion เป็นฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ มีข้อมูลของวัสดุเพ่ือการออกแบบทั่ว
โลกมากกว่า 7000 รายการ 

13 iQNewsClip บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้ง
ภาษา ไทยและภาษาต่างประเทศมากกว่า 30 ฉบับ 

14 NewsCenter บริการข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูล
แบบ real time 

15 
  

SpringerLink eBooks ปี 2014 
  

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 5,000 เล่ม
ครอบคลุมสาขาวิชา 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 
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ภาคผนวก ฉ 
เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและขอ้มูล 
ฉบับปีพ.ศ. 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เมื่อวันที่....19...พฤศจิกายน...2559............................. 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบันได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม 
 ครั้งที…่……. /……เมื่อวันที่……………………… 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 
 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 4.1 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงภายในประเทศมากข้ึน 
 4.2เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมี
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
 4.3 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้สามารถใช้ในการประกอบ
วิชาชีพในปัจจุบัน 
 4.4 เพ่ือให้หลักสูตรมีหลากหลายเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 4.5 เพ่ือปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ของผู้ที่
ต้องการเรียนมากขึ้น 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
 5.1 ให้นับหน่วยกิตรายวิชา ๑๒๐๑๘๖๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต            ๓ 
(๓-๐-๖) ในแผนการเรียนที่ ๒.๑ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อจากระดับปริญญาโท และ ๒.๒ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อจาก
ระดับปริญญาตรี เนื่องจากทั้ง ๒ แผน มีวิชาเรียนที่เยอะ จึงนำรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนา
กระบวนการผลิตมาคิดหน่วยกิต เพ่ือลดจำนวนวิชาในแผนลง แต่สำหรับแผนการเรียนที่ ๑.๑ ให้เรียนแบบไม่นับ
หน่วยกิตเช่นเดิม โดยการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตในแผนการเรียนที่ ๒.๑ และ ๒.๒ เป็นดังนี้ 

แผนการเรียนที่ หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต (เดิม) จำนวนหน่วยกิต (ใหม่) 
2.1 ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 36 

 ข. หมวดวิชาสัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 ค. หมวดวิชาการวิจัย  3 (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (นับหน่วยกิต) 
 ง. หมวดทดสอบความรู้ 0 0 
 จ. หมวดวิชาเลือก 12 9 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

รวม 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
2.2 ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 48 48 

 ข. หมวดวิชาสัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 ค. หมวดวิชาการวิจัย  3 (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (นับหน่วยกิต) 
 ง. หมวดทดสอบความรู้ 0 0 
 จ. หมวดวิชาเลือก 24 21 

รวม 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
 

5.2 ปรับปรุงรายวิชาและจัดหมวดกลุ่มวิชาเลือกใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรใหม่และเพ่ือตอบ 
สนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ ได้แก่ 

  1. กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 
2. กลุ่มวิชาด้านการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION 

FOR ENGINEERING) 
 3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรับการผลิตขั้นสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 
 4. กลุ่มวิชาด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 
 5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

 5.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงทั้งหมด ให้อยู่ในกลุ่มวิชา
เลือก กลุ่มท่ี 1 ด้านวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

5.4 เพ่ิมรายวิชาใหม่ จำนวน 6 รายวิชาดังนี้  

1. 12018633 วัสดุเพื่อพลังงานและความยั่งยืน 3(3-0-6) 

 (เพ่ิมรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก 3. กลุ่มวิชาด้านวัสดุสำหรับการผลิตขั้นสูง) 

2. 12018831 คณิตศาสตร์วิศวกรรมระบบการผลิต  3(3-0-6) 

 (เพ่ิมรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก 5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์) 

3. 12018834 วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต  3(3-0-6) 

 (เพ่ิมรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก 5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์) 

4. 12018835 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต  3(3-0-6) 

 (เพ่ิมรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก 5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์) 

5. 12018836 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต 3(3-0-6) 

 (เพ่ิมรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก 5. กลุ่มวิชาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

  

6. 12018824    ปัญญาประดิษฐ์และการบูรณาการระบบการผลิต 3(3-0-6) 

 (เพ่ิมรายวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเลือก 1. กลุม่วิชาวิศวกรรมระบบการผลิต) 

5.5 ตัดรายวิชา 12018325 ชีววิทยาทางพันธุกรรม และรายวิชา 12018425 เลเซอร์ และนำเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 12018821 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1 

5.6 ปรับปรุงแก้ไขชื่อและคำอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันมาก
ขึ้น 

 
รหัสรายวิชา ชือ่รายวิชาเดิม (หลักสูตรปี 2559) ชื่อรายวิชาใหม่ (หลักสูตรปี 2564) 

12018125 พลศาสตรข์องไหลเชิงคำนวณ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในงาน
วิศวกรรมและการผลิต 

12018621 พ้ืนฐานเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  

12018222 วัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกและการประยุกต์ วัสดุที่ใช้ในการผลิตขั้นสูง 

12018223 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุขั้นสูง 

12018322 จักรกลวิทัศน์ หุ่นยนต์เพื่อการผลิตขั้นสูง 

12018324 พ้ืนฐานของโครงข่ายนิวรอน โครงข่ายนิวรอนและการเรียนรู้เชิงลึก 

12018523 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกต์แบบโอเพนซอรส 

ไพธอนสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก 

12018525 ปัญญาประดิษฐ์และเหมืองข้อมูลสำหรับยุค
ไอโอที 

ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ
ยุคไอโอที 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

ผลงานวิชาการ 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล วสะภิญโญกุล 
International publications (5 ปีย้อนหลัง) 
 
- Whongsatorn Pawong, Kamol Wasapinyokul, “Impressive response of spin-coated ZnO 

nanoparticle UV-sensitive devices with various thicknesses under different UV intensities”, 
Journal of Electronic Materials, 50(9), 5375-5386, 2021. DOI: 10.1007/s11664-021-09061-w. 

- Sarunrit Kesornkhup, Adisorn Tuantranont, Tanom Lomas, Chakrit Sriprachuabwong, Kamol 
Wasapinyokul, “Accuracy of Swanepoel method in calculation of polymer film thicknesses”, 
Acta Physica Polonica A, 140(2), 113-121, 2021. DOI: 10.12693/APhysPolA.140.113. 

- Kamol Wasapinyokul, Tanakrit Panjasamanwong, Worathat Ponkasemsuk, Chakrit 
Sriprachuabwong, Tanom Lomas, “Mathematical model for thickness of off-center spin-
coated polymer films”, Journal of Applied Polymer Science, 137(6), 48356, 2020. DOI: 
10.1002/app.48356.
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ชูวงค์อินทร์ 
International publications (5 ปยี้อนหลัง) 
 
- Kittichai, V., Pengsakul, T., Chumchuen, K., Samung, Y., Sriwichai, P., Phatthamolrat, N., 

Tongloy, T., Jaksukam, K., Chuwongin, S., Boonsang, S., Deep learning approaches for 
challenging species and gender identification of mosquito vectors, Scientific Reports, 2021, 
11(1), 4838 

- Jaksukam, K., Tongloy, T., Chuwongin, S., Boonsang, S. Analysis of multi-hop wireless sensor 
networks using probability propagation models, International Journal of Advanced 
Computer Science and Applications, 2019, 10(12), pp. 298–306 

- Chousangsuntorn, Chousak, Teerawat Tongloy, Santhad Chuwongin, and Siridech Boonsang. 
2021. "A Deep Learning System for Recognizing and Recovering Contaminated Slider Serial 
Numbers in Hard Disk Manufacturing Processes" Sensors 21, no. 18: 6261. 

- Veerayuth Kittichai, Morakot Kaewthamasorn, Suchansa Thanee, Rangsan Jomtarak, 
Kamonpob Klanboot, Kaung Myat Naing, Teerawat Tongloy, Santhad Chuwongin and 
Siridech Boonsang, “Classification for avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum blood 
stages by using deep convolutional neural networks.” Sci Rep 11, 16919 (2021).  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35503529300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35088818300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217190810
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212696483
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15064031100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54385545500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193333016
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212696483
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15064031100
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 
International publications (5 ปีย้อนหลัง) 
 
- W. Senanon, P. Yongsiri, S. Eitssayeam, G. Rujijanagul and K. Pengpat, "Comparison between 

Incorporation and Conventional Fabrication Techniques of Diopside-based Glass-ceramics", 
Mater. Lett., : 249, 160-164 (2019). 

- W. Senanon, S. Eitssayeam, G. Rujijanagul, T. Tunkasiri, P. Yongsiri and K. Pengpat, "Non-
Isothermal Crystallization Kinetics of Transparent Glass-Ceramic Phosphors Containing 
Calcium Magnesium Aluminosilicate Nanocrystals", J. Nanosci. Nanotechnol, : 18, 6195-6200 
(2018). 

- P. Yongsiri, W. Senanon, P. Intawin and K. Pengpat, “Dielectric Properties and Microstructural 
Studies of Er2O3 Doped Potassium Sodium Niobate Silicate Glass-Ceramics”, Key Eng. Mater.: 
766, 258-263 (2018)  

- W. Senanon, S. Eitssayeam, G. Rujijanagul, T. Tunkasiri, P. Yongsiri and K. Pengpat, "Non-
Isothermal Crystallization Kinetics of Transparent Glass-Ceramic Phosphors Containing 
Calcium Magnesium Aluminosilicate Nanocrystals", J. Nanosci. Nanotechnol, : 18, 6195-6200 
(2018). 

- P. Yongsiri and K. Pengpat, “Electrical Properties of Er2O3-Doped Potassium Sodium Niobate 
Based Silicate Glass”, J. Nanosci. Nanotechnol.: 17, 2979-2985 (2017). 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขัน้สูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสงู สจล. 

อาจารย์ประจำหลักสตูร 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง 
International publications (5 ปีย้อนหลัง) 
 
- Chousangsuntorn, Chousak, Teerawat Tongloy, Santhad Chuwongin, and Siridech Boonsang. 

2021. "A Deep Learning System for Recognizing and Recovering Contaminated Slider Serial 
Numbers in Hard Disk Manufacturing Processes" Sensors 21, no. 18: 6261. 

- Veerayuth Kittichai, Morakot Kaewthamasorn, Suchansa Thanee, Rangsan Jomtarak, 
Kamonpob Klanboot, Kaung Myat Naing, Teerawat Tongloy, Santhad Chuwongin and 
Siridech Boonsang, “Classification for avian malaria parasite Plasmodium gallinaceum blood 
stages by using deep convolutional neural networks.” Sci Rep 11, 16919 (2021).  

- Veerayuth Kittichai, Theerakamol Pengsakul, Kemmapon Chumchuen, Yudthana Samung, 
Patchara Sriwichai, Natthaphop Phatthamolrat, Teerawat Tongloy, Komgrit Jaksukam, 
Santhad Chuwongin and Siridech Boonsang. “Deep learning approaches for challenging 
species and gender identification of mosquito vectors.” Sci Rep 11, 4838 (2021). 

- Jaksukam, K., Tongloy, T., Chuwongin, S., Boonsang, S., Analysis of multi-hop wireless sensor 
networks using probability propagation models, International Journal of Advanced 
Computer Science and Applications, 2019, 10(12), pp. 298–306 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54385545500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193333016
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212696483
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15064031100
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