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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
 (หลักสูตรนานาชาติ) 
(ภาษาอังกฤษ)  Master of Engineering  

Program in Advanced Manufacturing System Engineering 
(International Program) 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง) 
   (ภาษาอังกฤษ)  Master of Engineering (Advanced Manufacturing System  
    Engineering) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง) 

 (ภาษาอังกฤษ)  M.Eng. (Advanced Manufacturing System Engineering) 
 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 
3.1 แผน ก 1 สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

 
3.2 แผน ก 2 สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการผลิตขั้นสูง (Computer Simulation 
for Advanced Manufacturing System) 

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 
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3. แขนงวิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and Artificial Intelligence) 
4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (Microelectronics and sensors) 
 

3.3 แผน ข สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
สำหรับแผน ก แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข 

  
5.2 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้อาจเป็นภาษาอังกฤษ

ในบางรายวิชา 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ     

 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

 ชื่อสถาบัน 
................................................................................................................ ........…….. 

 รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
...........................................................................................  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 

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

  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 
เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 
เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2560 

 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรระบบการผลิต หรือ ผู้จัดการระบบการผลิต 
2. วิศวกรโครงการ วิศวกรที่ปรึกษาระบบการผลิต 
3. ข้าราชการ วิศวกรในส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับระบบการผลิต  
4. ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม 

 
9. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (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, 
UK  

- Imperial College London, 
UK 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

- Ph.D. (Electrical 
Engineering), 2555 

- M.Sc. (Electrical 
Engineering), 2551 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
2538 

- The University of Texas at 
Arlington, USA 

- The University of Texas at 
Arlington, USA 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ - ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), 2557 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 2553 
- วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 2551 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตต้องดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกว้างให้ครอบคลุมภาค
การผลิตอย่างแท้จริงและเชื่อมโยงกันในอุตสาหกรรมการผลิตโดยภาพรวมและอยู่บนพื้นฐานของ
ความมีศักยภาพและความสามารถหลัก โดยมีการผนวกเข้ากับการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอย่างมากใน
ปัจจุบัน โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวกกับระบบการผลิตขั้นสูง รวมถึงมีการ
ประยุกต์ระบบหุ่นยนต์มาใช้ในระบบการผลิตอย่างแพร่หลาย เป็นผลทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องการ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
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และคุณค่าให้กับสินค้าอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมี
ศักยภาพในการผลิตที่สูงขึ้นอีกด้วย 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เนื่องจากในปัจจุบันระบบการผลิตได้มุ่งเน้นไปสู่ระบบการผลิตที่มีการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็น
ต้น มาใช้ในการการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจะ
เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวก
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั ่งยืน ดังนั้นการพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จึงมี
ความสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ให้มีความเข้มแข็งสืบไป 

 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กล่าวข้างต้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง จึงเป็นไปเพื่อผลิตนักการศึกษาด้านระบบ
อุตสาหกรรมการผลิต และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ที่สามารถจัดการศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
และใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างคน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนการแข่งขันของ
ประเทศโดยยึดองค์ความรู้เป็นพื้นฐาน อีกทั้งใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของ
สังคมและวัฒนธรรม โดยการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมเจตคติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

  
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงสอดคล้องตามพันธกิจ
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่ เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่

เปิดสอนเพื่อใหบริการคณะ / ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ / ภาควิชาอื่น)  
  

13.1 กลุ่มวิชา / ภาควิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาบังคับ 
 หมวดวิชาเลือก 
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 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย 
 ไมมี่ 

 
13.2 กลุ่มวิชา / ภาควิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 หมวดวิชาบังคับ 
 หมวดวิชาเลือก 
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย 
 ไม่มี 

 
13.3 การบริหารจัดการ  
 ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญาและความสำคัญ 
ผลิตบุคลากรนักวิจัยที ่มีองค์ความรู ้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยเน้นให้มีความ
เชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงให้นำมาซึ่งการค้นคว้าและพัฒนา
วิทยาการใหม่เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงทั้งภายในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
และอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจภาคการส่งออกของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนา เสริมสร้างและสะสมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิต
ขั้นสูง ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์และประยุกต์ในการใช้งาน
ต่าง ๆ ได ้

1.2.2 เพื ่อให้นักศึกษาสามารถเพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้และการวิเคราะห์การแก้ปัญหาให้ตรงตาม
แนวทางหรือประสบการณ์ที ่น ักศึกษาประสบแล้วนำมาประยุกต์กับแนวความคิดทาง
วิศวกรรมที่นักศึกษาจะเรียนรู้ได้ 

1.2.3 เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรอบรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ด้านสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง เพื่อนำไปพัฒนาและ 
แก้ไขปัญหาทางการศึกษาอันเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม 

1.2.4 เพื่อพัฒนานักศึกษาที่จะไปประกอบอาชีพในองค์กรต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้าน
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

1.2.5 มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกของสังคมวัฒนธรรม และ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ชั้นปีที่ 1 
2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
ชั้นปีที่ 2 
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2.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ้จากผลงานวิจัยจากหลายแขนงสำหรับการแก้ปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้น
สูง ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า
เกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 
และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- เอกสารหลักสูตรปรับปรุง
ฉบับปรับปรุง 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. พัฒนาอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

- ประชุมวางแผน ติดตาม
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

- สนับสนุนให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาองค์ความรู้ กระบวน 
การสอน การประชุมวิชาการ
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมทำ
วิจัยกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย  

- อาจารย์ประจำหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมต่อบัณฑิต
ในด้านทักษะความรู้ 
ความสามารถของบัณฑิต 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้น
สูง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความตอ้งการของภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

- จัดทำหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

- มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
การดำเนินการหลักสูตร 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมี
การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กำหนด 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- จัดทำ มคอ.3 หรือรายละเอียด
ของรายวิชา 

- จัดทำ มคอ.7 หรือ รายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตร  

- เอกสาร มคอ.3 หรือ
รายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร 

- เอกสาร มคอ.7 หรือ รายงาน
ผลการดำเนินการของ
หลักสูตร ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

4. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการทบทวนผลการสอบ
เป็นไปตามมาตรฐาน 

- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 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 ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2559 (ภาคผนวก ก) 

 
1.2 การจัดการศึกษา (ภาคการศกึษาพิเศษ) 
 มี 
 ไม่มี 

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

 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

 
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16:30 – 19:30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน 

 
2.2 คุณสมบัติของผเูขาศึกษา  

- แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2  
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับสถาบันว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ค) 

- แผน ข 



มคอ. 2  11 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำหลักสูตร ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ค) 

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50สำหรับนักศึกษาแรกเข้าที่มีประสบการณ์
การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน 

3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
- เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ
ก้าวหน้า พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ค) 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา  

- ข้อจำกัดด้านความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
- ข้อจำกัดด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

- ให้น ักศึกษาเร ียนรายวิชาอื ่นเพิ ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

- ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่สถาบันฯ เปิดสอน 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
- แผน ก แบบ ก 1 รับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย และนักศึกษาต่างชาติ 

จำนวนนักศึกษา 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
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ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 0 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 0 10 10 10 10 

 
- แผน ก แบบ ก 2 รับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย และนักศึกษาต่างชาติ 

จำนวนนักศึกษา 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 ไทย + ต่างชาติ 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 ไทย + ต่างชาติ 0 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ไทย + ต่างชาติ 0 10 10 10 10 

 
- แผน ข รับนักศึกษาท่ีมีสัญชาติไทย และนักศึกษาต่างชาติ 

จำนวนนักศึกษา 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 ไทย + ต่างชาติ 15 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 2 ไทย + ต่างชาติ 0 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ไทย + ต่างชาติ 0 15 15 15 15 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

ใช้งบประมาณประจำปี หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และค่าครุภัณฑ์ของวิทยาลัยนวัตกรรม
การผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
ในกรณีที่ต้องเดินทางไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ) 

 
2.6.1 งบประมาณรายรับ 

- ค่าลงทะเบียน 

แผนการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อปี (คิด 2 ภาคการศึกษา) (บาท) 

สำหรับนักศึกษาท่ีมีสัญชาติไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
แผน ก แบบ ก 1 70,000 91,000 
แผน ก แบบ ก 2 90,000 117,000 
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แผน ข 110,000 143,000 
 

- งบประมาณรายรับ 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ (บาท) 

2564 2565 2566 2567 2568 

- ค่าบำรุงการศึกษา - - - - - 

- ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 3,655,000 7,310,000 7,310,000 7,310,000 7,310,000 

รวมรายรับ 3,655,000 7,310,000 7,310,000 7,310,000 7,310,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย* 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (บาท) 

2564 2565 2566 2567 2568 

- งบบุคลากร ภาควิชา 153,150.02 153,150.02 153,150.02 153,150.02 153,150.02 

- งบดำเนินงาน ภาควิชา 213,540.33 213,540.33 213,540.33 213,540.33 213,540.33 

- งบลงทุน ภาควิชา 68,657.01 68,657.01 68,657.01 68,657.01 68,657.01 

- งบเงินอุดหนุน ภาควิชา 39,284.47 39,284.47 39,284.47 39,284.47 39,284.47 

- งบรายจ่ายอื่น ภาควิชา 84,700.65 84,700.65 84,700.65 84,700.65 84,700.65 

- งบบุคลากร วิทยาลัย 511,051.03 511,051.03 511,051.03 511,051.03 511,051.03 

- งบดำเนินงาน วิทยาลัย 471,715.56 471,715.56 471,715.56 471,715.56 471,715.56 

- งบลงทุน วิทยาลัย 191,626.43 191,626.43 191,626.43 191,626.43 191,626.43 

- งบเงินอุดหนุน วิทยาลัย 2,870,956.52 2,870,956.52 2,870,956.52 2,870,956.52 2,870,956.52 

- งบรายจ่ายอื่น วิทยาลัย 224,330.76 224,330.76 224,330.76 224,330.76 224,330.76 

- งบให้สถาบันฯ 3,255,890.85 3,255,890.85 3,255,890.85 3,255,890.85 3,255,890.85 

- รวม 8,084,903.63 8,084,903.63 8,084,903.63 8,084,903.63 8,084,903.63 

จำนวนนักศึกษา** 35 70 70 70 70 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/นักศึกษา/ปี 230,997.24 115,498.62 115,498.62 115,498.62 115,498.62 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/นักศึกษา/เทอม 115,498.62 57,749.31 57,749.31 57,749.31 57,749.31 
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* หมายเหตุ ข้อมูลจากการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2562 เมื่อตั้งให้มีจำนวน นศ เป็น 70 คน 
และเป็นหลักสูตรนานาชาติ คิดเฉพาะต้นทุนจากเงินรายได้ 
** หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาหลักสูตรใหม่ 
  

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

 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)  

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    
- แผน ก แบบ ก 1    36 หน่วยกิต 
- แผน ก แบบ ก 2    36 หน่วยกิต 
- แผน ข     36 หน่วยกิต 

  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 และแผน ข 
ดังนี้ 

 
- แผน ก แบบ ก 1  

เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  หรืออาจกำหนดให้เรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
ในจำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 
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ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 1 หน่วยกิต* 
ค. หมวดวิชาการวิจัย (*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต* 
รวม 36 หน่วยกิต 

  
- แผน ก แบบ ก 2 

เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 
ในจำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 
1. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 1 หน่วยกิต* 
3. หมวดวิชาการวิจัย (*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต* 
4. หมวดวิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 9 หน่วยกิต 
5. หมวดวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
รวม 36 หน่วยกิต 
 

- แผน ข 
เน้นการศึกษารายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงโดยไม่ต้อง
ทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระเพ่ิมเติม 
ในจำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้ 
ก. หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 1 หน่วยกิต* 
ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 27 หน่วยกิต 
รวม 36 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

- ความหมายของรหัสประจำรายวิชา 

รหัสวิชา เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  

รหัสตัวที่  1,2  ได้แก่เลข  12  หมายถึง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

รหัสตัวที่  3,4  ได้แก่เลข  01  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง
รหัสตัวที่  5  ได้แก่เลข  7  หมายถึง  หลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสตัวที่  6,7,8    หมายถึง  ลำดับที่ของวิชา 

 
แผน ก แบบ ก 1 
 
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017031 วิทยานิพนธ์       36 (0-18-9) 
 THESIS  
 
ข. หมวดวิชาสัมมนา จำนวน 1 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017131 สัมมนา       1 (0-3-2) 
 SEMINAR 
 
ค. หมวดวิชาการวิจัย จำนวน 3 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

 RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 
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แผน ก แบบ ก 2 
 
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017032 วิทยานิพนธ์       12 (0-18-9) 
 THESIS  
 
ข. หมวดวิชาสัมมนา จำนวน 1 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก 2 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017131 สัมมนา       1 (0-3-2) 
 SEMINAR 
 
ค. หมวดวิชาการวิจัย จำนวน 3 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก 2 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

 RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

 

ง. หมวดวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 9 หน่วยกิต 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017331 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

 STATISTICAL QUALITY CONTROL 

12017332 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   3 (3-0-6) 

  DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

12017333 เหมืองข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์    3 (3-0-6) 

 DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

12017334 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

 MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017335 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 

12017336 การประยุกต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 
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12017337 วัสดุศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

 MATERIAL SCIENCES FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017338 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต  3 (3-0-6) 

 EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12017339 การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพื่องานประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12017430 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 

 STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017431 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป 3 (3-0-6) 

 DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12017432 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

 INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12017433 ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12017434 การเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตขั้นสูง   3 (3-0-6) 

 ENTREPRENEURSHIP FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017435 หุ่นยนต์เพื่อการผลิตขั้นสูง     3 (3-0-6) 

 ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017931 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

 

จ. หมวดวิชาเลือก 

แผน ก แบบ ก 2 แต่ละแขนงเลือกเรียน 15 หน่วยกิต โดยอย่างน้อย 9 หน่วยกิตต้องเป็นวิชาจากแขนง
วิชาเดียวกันดังต่อไปนี้ 

1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการผลิตขั้นสูง (Computer Simulation for 
Advanced Manufacturing System) 

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 
3. แขนงวิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and Artificial Intelligence) 
4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (Microelectronics and sensors) 
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1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการผลิตขั้นสูง (Computer Simulation for 
Advanced Manufacturing System) 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017531 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) 
 COMPUTER AIDED ENGINEERING  
12017532 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) 
 FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING  
12017533 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ  3 (3-0-6) 
 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)  

12017534 การประมวลผลสัญญาณ     3 (3-0-6) 

 SIGNAL PROCESSING 

12017535 การประมวลสัญญาณขั้นสูงและการประยุกต์ใช้    3 (3-0-6) 

 ADVANCED SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS 

 12017536  ทฤษฎีการเข้ารหัส  3 (3-0-6) 

 CODING THEORY  

12017537 ทฤษฎีการเข้ารหัสชั้นสูงและการประยุกต์ใช้งาน   3 (3-0-6) 

 ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

 
2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017538 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์      3 (3-0-6) 
 ELECTRONIC MATERIALS 

12017539 วัสดุที่ใช้ในการผลิตขั้นสูง     3 (3-0-6) 
 SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING   

12017630 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง    3 (3-0-6) 
 THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

12017631 การวิเคราะห์เชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ   3 (3-0-6) 
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 PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 
12017632 พ้ืนฐานด้านวัสดุเพื่อพลังงานและความยั่งยืน  3 (3-0-6) 

 FUNDAMENTALS OF MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 
12017633  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ  3 (3-0-6) 
  SEMICONDUCTOR DEVICES 

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

 
 
3. แขนงวิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and Artificial Intelligence) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017634 การเรียนรู้ของเครื่องจักร  3 (3-0-6) 
 MACHINE LEARNING 
12017635 เทคนิคในปัญญาประดิษฐ์  3 (3-0-6) 
 TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
12017636 การประมวลผลภาพ  3 (3-0-6) 
 IMAGE PROCESSING 
12017637 ระบบภาพและการจดจำรูปแบบ  3 (3-0-6) 
 PATTERN RECOGNITION AND VISUAL SYSTEMS 
12017638 การเรียนรู้เชิงลึก  3 (3-0-6) 
 DEEP LEARNING 
12017639 พ้ืนฐานของโครงข่ายนิวรอน  3 (3-0-6) 
 INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 
12017730 ชีววิทยาทางพันธุกรรม  3 (3-0-6) 
 GENETIC NEUROBIOLOGY 
12017731 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง  3 (3-0-6) 

  EMBEDDED SYSTEM FOR ADVANCED MANUFACTURING 
12017732 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์แบบโอเพนซอร์ส  3 (3-0-6) 
 OPEN-SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE DEVELOPMENT 
12017733 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 
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 บนระบบสมองกลฝังตัว   3 (3-0-6) 
 SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 
12017734 ปัญญาประดิษฐ์และเหมืองข้อมูลสำหรับยุคไอโอที  3 (3-0-6) 
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
 FOR INTERNET OF THING (IOT) 

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2    3 (3-0-6) 

 SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

 
4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (Microelectronics and sensors) 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017735 เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์  3 (3-0-6) 
 OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 
12017736 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์และอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้  3 (3-0-6) 
 ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 
12017737 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง  3 (3-0-6) 
 PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 
12017738 นาโนโฟโตนิคส์      3 (3-0-6) 
 NANOPHOTONICS 
12017739 คณิตศาสตร์วิศวกรรมระบบการผลิต     3 (3-0-6) 

 ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

12017830 การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 สำหรับประจุไฟฟ้าสถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า   3 (3-0-6) 
 APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI 
12017831 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง     3 (3-0-6) 

 HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS   

12017832 วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต     3 (3-0-6) 

 ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

12017833 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

 DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 
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12017834 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

 MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

12017835 เซนเซอร์สำหรับการผลิตขั้นสูง     3 (3-0-6) 

 SENSORS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2    3 (3-0-6) 

 SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3    3 (3-0-6) 

 SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

 

แผน ข 
 
ก. หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017033 การศึกษาค้นคว้าอิสระ      6 (0-12-6) 
 INDEPENDENT STUDY 
  
ข. หมวดวิชาสัมมนา จำนวน 1 หน่วยกิต (แผน ข เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017131 สัมมนา       1 (0-3-2) 
 SEMINAR 
 
ค. หมวดวิชาการวิจัย จำนวน 3 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

 RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

 

ง. หมวดวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง แผน ข เลือกเรียน 27 หน่วยกิต 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017331 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

 STATISTICAL QUALITY CONTROL 

12017332 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   3 (3-0-6) 
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  DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

12017333 เหมืองข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์    3 (3-0-6) 

 DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

12017334 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

 MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017335 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 

12017336 การประยุกต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

12017337 วัสดุศาสตร์เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

 MATERIAL SCIENCES FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017338 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต  3 (3-0-6) 

 EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12017339 การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพื่องานประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12017430 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 

 STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017431 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป 3 (3-0-6) 

 DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12017432 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

 INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12017433 ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12017434  การเป็นผูป้ระกอบการดา้นการผลติขัน้สงู   3 (3-0-6) 
 ENTREPRENEURSHIP FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017435  หุ่นยนต์เพื่อการผลิตขั้นสูง      3 (3-0-6) 
 ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017931 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 
- แผน ก แบบ ก 1  

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017031 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต* 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 
MANUFACTURING PROCESS 

3 (3–0–6) 

 รวม 9 

*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017031 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
9 (0-18-9) 

12017131 สัมมนา* 

SEMINAR 

1 (0–3–2) 

 รวม 9 

*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

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

12017031 วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9 (0-18-9) 

 รวม 9 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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12017031 วิทยานิพนธ์ 
THESIS 

9 (0-18-9) 

 รวม 9 
 รวมตลอดหลักสูตร 36 

 
- แผน ก แบบ ก 2  

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต* 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 
MANUFACTURING PROCESS 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

 รวม 12 
 *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

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

12017131 สัมมนา* 

SEMINAR 

1 (0-3-2) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 3 (3-0-6) 
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FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

12017XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

 รวม 12 

  *เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017032 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 

6 (0-12-6) 

 รวม 6 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017032 วิทยานิพนธ์ 

THESIS 
6 (0-12-6) 

 รวม 6 
 รวมตลอดหลักสูตร 36 
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- แผน ข  
 

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

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต 
RESEARCH METHODOLOGY FOR 
MANUFACTURING PROCESS  

3 (3-0-6) 

 รวม 9 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

 รวม 9 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017131 สัมมนา* 

SEMINAR 

1 (0-3-2) 

 รวม 9 

*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017XXX วิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017033 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
INDEPENDENT STUDY 

6 (0-12-6) 

 รวม 9 
 รวมตลอดหลักสูตร 36 

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

- ดูในภาคผนวก ง 
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  

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. งานวิจัย 
- Optics and Photonics 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 

- Design and 
manufacturing for 
material forming 
processes  

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
-  

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. งานวิจัย 
- Laser and Optics 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 

- Mathematical 
modelling for 
manufacturing industry 

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

4. ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 
 

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

1. งานวิจัย 
- Material Sciences 

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

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

- 
3. ภาระงานสอน 

- Selected materials for 
advanced 
manufacturing 

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. 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
ทหารลาดกระบัง, 2530 

1. งานวิจัย 
- Statistical Productivity 

Improvement using Six-
Sigma DMAIC approach 
and computer software 
for statistical data 
analysis 

2. ตำราเรียน 
-  

3. ภาระงานสอน 
- Statistical quality control 

2. รศ.ดร.ชานนท์ วริสาร 
(สาขาวิชาโทรคมนาคม) 
 

 
 

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

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

1. งานวิจัย 
- 2D Modulation Code, 

2D Detection, 2D 
Equalization 

2. ตำราเรียน  
-  

3. ภาระงานสอน  
- Signal processing 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2548 

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

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

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

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

1. งานวิจัย 
- ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ 
- พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 
- การตอบสนองทางไฟฟ้าของ

ไดอิเลิกทริก 
2. ตำราเรียน  

- 
3. ภาระงานสอน 

- Computer Aided 
designs and 
manufacturing 

4. ผศ.ดร.วรวุฒ ิมรรคเจริญ 
(สาขาวิชาวัสดุศาสตร์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

1. งานวิจัย 
- Materials Science 
- Material testing 
- Ferroelectric materials  
- Resistive random-

access memory  
- Thin film technology 
- Corrosion in materials 
- Energy Harvesting 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 
- Materials science for 

manufacturing 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

5. 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. งานวิจัย 
- Thin films coating by 

PVD 
- Hard coating materials 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 
- Research Methodology 

for Manufacturing 
Process 

6. ผศ.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. งานวิจัย 
- High frequency 

electronics 
- Numerical 

electromagnetics 
- Electronic Design 

Automation (EDA) 
applied on heat 
transfer, fluid dynamics, 
electromagnetic, RF 
and microwave sensor 
design 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 

- Electromagnetic 
Compatibility in 
Manufacturing  

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

7. 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 

4. งานวิจัย 
- Laser and Optics 

5. ตำราเรียน  
- 

6. ภาระงานสอน 

- Mathematical 
modelling for 
manufacturing industry 

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

8. 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. งานวิจัย 
- Optics and Photonics 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 

- Design and 
manufacturing for 
material forming 
processes  

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

9. 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. งานวิจัย 
- Embedded System 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 
- Embedded systems for 

logistic and 
manufacturing 

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

10.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. งานวิจัย 
- Electrical Engineering 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 
- Selected topics in 

advanced 
manufacturing system 

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

11.ศ.ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ 
(สาขาวิชา
วศิวกรรมเครื่องกล) 

- Ph.D. (Mechanical 
Engineering), University of 
Wisconsin-Madison, USA, 
2528 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม) 
(วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2518 

1. งานวิจัย 
- Mechanical Engineering 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 
- Selected topics in 

advanced 
manufacturing system 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ /สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
12.ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 

 
- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

1. งานวิจัย 
- Material Sciences 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 

- Selected materials for 
advanced 
manufacturing 

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
13.ดร.คมศิลป์ โคตมูล 

 
- ปร.ด. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2557 
- วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2551 
- วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) (เกียรติ

นิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2547 

1. งานวิจัย 
- Material Sciences 

2. ตำราเรียน  
- 

3. ภาระงานสอน 

- Material sciences for 
manufacturing industry 

- 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

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  

- มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

http://www.gatech.edu/
http://www.gatech.edu/
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

สถานที่ทำงาน 

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

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

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 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ - Ph.D. (Electrical 
Engineering), University of 
Wisconsin-Madison, USA, 
2547 

- M.S. (Electrical Engineering), 
University of Wisconsin-
Madison, USA, 2541 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

4. ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ - Ph.D. (Electrical 
Engineering), University of 
Washington, USA, 2543 

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

- บริษัท ยานนิกซ์ (ไทยแลนด์) 

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/
http://www.ic.ac.uk/
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

สถานที่ทำงาน 

- วศ.บ. (วิศวกรรมควบคุม), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2537 

5. นายสัญชัย ทองจันทรา - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
University of new haven, 
CT, USA 

- บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จำกัด 

6. นายปรีชา ลีลานุกรม - M.Sc. (Electrical 
Engineering), Oregon State 
University, USA 

- บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จำกัด 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

ไม่มี  
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  
สำหรับข้อกำหนดในการศึกษาโครงงานหรืองานวิจัย จะต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อที่
เกี ่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง โดยมีกระบวนการในการทำวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ชัดเจนและต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด 
สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแผน ข นักศึกษาแต่ละคนจะต้องทำวิจัย
และนักศึกษาแต่ละคนจะต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตและวิชาตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยให้
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 
5.1 คําอธิบายโดยยอ  

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาสนใจต้องมีการศึกษา เก็บข้อมูลโดยการจำลอง
หรือการทดลอง วิเคราะห์ผล และสรุปผล โดยสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้ใน
การศึกษาและองค์ความรู้ใหม่ที่จะได้รับจากการวิจัยจะต้องมีประโยชน์ต่อสาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
การผลิตขั้นสูง มีขอบเขตในการดำเนินการที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษามีความรู้และมีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา ด้วยระเบียบ
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วิธีวิจัยที่ถูกต้องและมีแบบแผนในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง โดยมีความ
เชี่ยวชาญในการทำวิจัยและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการสาขา
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

 
5.3 ชวงเวลา  

แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ของปีการศึกษาที่ 1 และ 2 
แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ของปีการศึกษาที่ 2 
แผน ข    ภาคการศึกษาท่ี 2  ของปีการศึกษาที่ 2 

 
5.4 จํานวนหนวยกิต  

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน   36  หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 จำนวน   12  หน่วยกิต 
แผน ข   จำนวน     6  หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ  

ควรกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการทำ
วิจัยในหลายรูปแบบ รวมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

- แผน ก แบบ ก 1 
มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และมีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 
- กรณีที่ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
- กรณีที่ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ ในรายงานการประชุม (Proceeding) ที่
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

ทั้งนี้วารสารวิชาการหรือท่ีประชุมวิชาการที่นักศึกษาลงตีพิมพ์หรือเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ใช้เป็นเงื่อนไขในการขอสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรมการ
ผลิตขั้นสูง และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 

 
- แผน ก แบบ ก 2 
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มีการศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยจะต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และมีผลงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 
- กรณีที่ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

- กรณีที่ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน
หร ือส ่วนหนึ ่งของผลงานได ้ร ับการยอมร ับการต ีพ ิมพ ์ ในรายงานการประชุม  
(Proceeding) ที่เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

ทั้งนี้วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาลงตีพิมพ์หรือเสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการขอสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรม
การผลิตขั้นสูงและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 

 
- แผน ข 

มีการศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยจะต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) พร้อม
ทั ้งมีการเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้ายจาก
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. นักศึกษาจะต้องได้ร ับการพัฒนาให้มีความรู้ 

ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม
และงานวิจัยด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

- นักศึกษาจะสามารถทำการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยสามารถค้นหาข้อมูลที ่เก ี ่ยวข้องกับ
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

- นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในและ
นอกชั้นเรียนระหว่างนักศึกษาหรือกับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

- จัดทำรายงานผลการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ 

- การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยใน
สาขาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

- การนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

- สัมมนาและศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมขั้น
สูงหรืออุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

2. นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ในด้านภาวะผู ้นำในการ
บริหารงานจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มี
ความคิดร ิ เร ิ ่มสร ้างสรรค ์ในการพัฒนางาน 
สามารถเสริมสร้างความรักและสามัคคีให้เกิดแก่
บุคลากร ประสานกับหน่วยงานอ่ืนและเอกบุคคล 
ยึดประโยชน์ของผู้เรียนและสังคมเป็นสำคัญ 

- การเสนอความคิดเห็นในรูปแบบรายงานผลจาก
การศึกษาค้นคว้า โดยมีการแบ่งการทำงานเป็น
กลุ่มซึ่งต้องผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำและรู้จักการ
ทำงานเป็นกลุ่มและมีการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการทำงาน หรือเพื่อการ
ประสานงาน และแบ่งภาระงานได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงเทคโนโลยีที ่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื ่อการ
ตัดสินใจที ่ถูกต้องหรือเพื ่อการบริหารงานที ่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- มีการจ ัดทำโครงการและจัดงานสานสัมพันธ์
ระหว ่างน ักศึกษา บัณฑิตและคณาจารย์โดย
นักศึกษาปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการ 

3. นักศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีระเบียบวินัย 
โดยตระหนักในการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการกับ

- มีการส่งเสริมนักศึกษาเข้าเรียนตรงตามเวลาที่
กำหนด มีความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน ส่ง
รายงานและม ีส ่วนร ่วมในช ั ้นเร ียนโดยม ีการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
การปฏิบัติงานในส่วนงานที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนประพฤติและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแต่ละดา้น  
 

2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
หลักคุณธรรม จริยธรรม จะนำไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู ้อ่ืน 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมโดยมาตรฐาน
ความรู้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. นักศึกษาสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอนในบริบททาง

วิชาการหรือวิชาชีพ 
2. นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจดวยความยุติธรรมดวยหลักการที่มีเหตุผลสนับสนุนที่

ถูกต้องและเที่ยงธรรมและคานิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึงความคิดเห็นโดยคํานึงถึง
ความรูสึกต่อตนเองและผูอ่ืน 

3. นักศึกษาสามารถชี้ใหสังคมเห็นปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหาแนวทาง แก
ไขปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสังคมปัจจุบัน 

4. นักศึกษาควรแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชน 

5. นักศึกษาควรมีความซื่อสัตย์และความสามัคคี เพ่ือก่อให้เกิดการยอมรับในที่ทำงานและ
ชุมชน 

  
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

กำหนดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องสร้างวัฒนธรรมการศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติงานในวิชาชีพ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 
การเรียนการสอน รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนโดย
กำหนดให้นักศึกษามีวัฒนธรรมการเข้าเรียนที่ตรงต่อเวลา การเตรียมตัวก่อนการเรียนการ
สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อสรุป เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมที่ทำงานและในชุมชน 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ประเมินผลโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการโต้ตอบและการแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 

2. ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที ่ได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาเมื่อได้รับมอบหมายงานเป็นกลุ่ม  

3. ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตลอด
หลักสูตร 

 
2.2 ความรู้ 

   
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ความรู้ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
3. ความรู้ทางการวิจัย 
4. ความรู้ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการวิเคราะห์และนำเสนองานวิจัย 
5. ความรู้ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพ 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนจะยึดหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 
1. การเรียนการสอนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปรวมกันและข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายนอกชั้นเรียน 
2. ในการเรียนการสอนจะมีการนำเสนอองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษา งานวิจัยของผู ้เชียวชาญในสาขานั้น 
รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของอาจารย์ผู้สอน 

3. ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
4. จัดสัมมนา 
5. จัดทำรายงานผลการศึกษาค้นคว้าต่างๆโดยมีการฝึกเขียนบทความวิจัยและฝึกนำเสนอ

ผลงานวิจัย  
   

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก การสอบ

ย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
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2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากรายงาน
สรุปผลการศึกษาค้นคว้าต่างๆ และการศึกษาดูงาน 

3. ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณา การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อสรุปต่างๆ ในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากการ
นำเสนอรายงานต่าง ๆ และการสอบวิชาสัมมนา 

5. ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก
วิทยานิพนธ์ที่นำเสนอ 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ในการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้องอยางสรางสรรค  

2. นักศึกษาสามารถสังเคราะห์แนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ 

3. นักศึกษาสามารถบูรณาการณ์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี ตางๆในสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู ที่สรางสรรคในขั้นสูง 

4. นักศึกษาสามารถวางแผนโครงการวิจัยที่ซับซอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่อยอด เพ่ือ
ก่อให้เกิด งานวิจัยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ 

5. นักศึกษาสามารถบูรณาการณ์แนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือปรับปรุงแนวทาง
ในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

   
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กำหนดให้มีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั ้นสูง โดยมีการศึกษาในเรื ่องเฉพาะตามแขนงวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการทำ
วิทยานิพนธ์ 

  
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ หรือผลการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมตามแต่ละวิชากำหนดขึ้น 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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2.4.1 ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ 
1. นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ 

ชัดเจน ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้  
2. นักศึกษาสามารถวางแผนวิเคราะห์ และแกปญหาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและ

การจัดการศึกษาที่ซับซอนได้ดวยตนเอง 
3. นักศึกษาสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. นักศึกษาสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
5. นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงภาวะผูนําทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพต่อหน่วยงานและ

สังคมได้ 
 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
กำหนดให้มีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร อีกทั้งในหลักสูตรได้กำหนดให้มีการ
จัดสัมมนา การรายงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานตลอดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1. ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ และการศึกษาดูงาน 
2. ประเมินผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อสรุปต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
3. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานต่าง ๆ  
4. ประเมินผลจากการจัดสัมมนาต่าง ๆ  

  
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
2.5.1 ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. นักศึกษาสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใชในการศึกษา

ค้นควาในประเด็นปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิศวกรรมระบบ
การผลิตขั้นสูงได้ 

2. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และสื่อสาร 
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4. นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาที่สําคัญได ้

5. นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนางานของตนเองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
รวดเร็ว 

 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
จำลองและสถานการณ์เสมือนจริงและนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประเมินผลจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
2. ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาค้นคว้าต่างๆ และการศึกษาดูงาน 
3. ประเมินผลจากการสัมมนา และนำเสนอรายงานต่างๆ 
4. ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์ 
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3. แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
- ความหมายของความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้:  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

- คำอธิบายมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. นักศึกษาสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

2. นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจดวยความยุติธรรมดวยหลักการที่มีเหตุผลสนับสนุนที่ถูกต้อง
และเท่ียงธรรมและคานิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึงความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความรูสึก
ต่อตนเองและผูอ่ืน 

3. นักศึกษาสามารถชี้ใหสังคมเห็นปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหาแนวทาง แกไข
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสังคมปัจจุบัน 

4. นักศึกษาควรแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชน 

5. นักศึกษาควรมีความซื่อสัตย์และความสามัคคี เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับในที่ทำงานและ
ชุมชน 

2. ความรู้ 
1. ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ความรู้ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
3. ความรู้ทางการวิจัย 
4. ความรู้ในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการวิเคราะห์และนำเสนองานวิจัย 
5. ความรู้ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพ 

3. ทักษะทางปัญญา 
1. นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ในการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยางสรางสรรค  
2. นักศึกษาสามารถสังเคราะห์แนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ 
3. นักศึกษาสามารถบูรณาการณ์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีตาง ๆ ในสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู ที่สรางสรรคในขั้นสูง 
4. นักศึกษาสามารถวางแผนโครงการวิจัยที่ซับซอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่อยอด เพ่ือ

ก่อให้เกิด งานวิจัยที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ 



มคอ. 2   47 

 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
 

5. นักศึกษาสามารถบูรณาการณ์แนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อปรับปรุงแนวทาง
ในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ 

ชัดเจน ตามสาขาวิชาที่ศึกษาและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องได้  
2. นักศึกษาสามารถวางแผนวิเคราะห์และแกปญหาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและ

การจัดการศึกษาที่ซับซอนได้ดวยตนเอง 
3. นักศึกษาสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. นักศึกษาสามารถสร้างปฏิสัมพันธ ในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
5. นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงภาวะผูนําทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพต่อหน่วยงานและ

สังคมได้ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. นักศึกษาสามารถคัดกรอง ขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือนํามาใชในการศึกษาค้นคว
าในประเด็นปญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิศวกรรมระบบการผลิต
ขั้นสูงได ้

2. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และสื่อสาร 
4. นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง

วิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาที่สําคัญได้ 
5. นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนางานของตนเองได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
รวดเร็ว 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
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 
ก. หมวดวิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2) / หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำหรับแผน ข) 

- แผน ก แบบ ก 1                          
12017031 วิทยานิพนธ์                          

- แผน ก แบบ ก 2                          

12017032 วิทยานิพนธ์                          

- แผน ข                          
12017033 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                          

ข. หมวดวิชาสัมมนา                          
12017131 สัมมนา                          

ค. หมวดวิชาการวิจัย                          

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการ                          



มคอ. 2   48 

 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
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 
พัฒนากระบวนการผลิต 
ง. หมวดวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 
12017331 การควบคุมคุณภาพเชิง
สถิติ 

                         

12017332 การออกแบบการทดลองใน
อุตสาหกรรมการผลิต 

                         

12017333 เหมืองข้อมูลและเครื่องมือ
วิเคราะห์ 

                         

12017334 แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต 

                         

12017335 คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบและการผลิต 

                         

12017336 การประยุกต์ระบบ
อัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรม 

                         

12017337 วัสดุศาสตร์เพื่อ
อุตสาหกรรมการผลิต 

                         

12017338 ระบบสมองกลฝังตัว
สำหรับการขนส่งและการผลิต 

                         

12017339 การวิเคราะห์สัญญาณและ
ระบบเพื่องานประยุกต์ในอุตสาหกรรม 

                         

12017430 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
สำหรับอุตสาหกรรม 

                         

12017431 การออกแบบและ
กระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ข้ึน
รูป 

                         

12017432 การจัดการพลังงาน
อุตสาหกรรม 

                         

12017433 ความเข้ากันได้ทางคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการผลิต 

                         

12017434 การเป็นผู้ประกอบการด้าน
การผลิตข้ันสูง 

                         

12017435 หุ่นยนต์เพื่อการผลิตข้ันสูง                          

12017931 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบ
การผลิตข้ันสูง 1 

                         

จ. หมวดวิชาเลือก 
1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการผลิตข้ันสูง (Computer Simulation for Advanced Manufacturing System) 

12017531 คอมพิวเตอร์ช่วยงาน
วิศวกรรม 

                         

12017532 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
ในงานวิศวกรรม 

                         

12017533 พลศาสตร์ของไหลเชิง
คำนวณ 

                         

12017534 การประมวลผลสัญญาณ                          

12017535 การประมวลสัญญาณข้ันสูง                          
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
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 
และการประยุกต์ใช้ 
12017536 ทฤษฎีการเข้ารหัส                          

12017537 ทฤษฎีการเข้ารหัสชั้นสูง
และการประยุกต์ใช้งาน 

                         

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบ
การผลิตข้ันสูง 2 

                         

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบ
การผลิตข้ันสูง 3 

                         

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 
12017538 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์                          

12017539 วัสดุที่ใช้ในการผลิตข้ันสูง                          

12017630 เทคโนโลยีและ
กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง 

                         

12017631 การวิเคราะห์เชิงกายภาพ
และเชิงเคมีของวัสดุ 

                         

12017632 พื้นฐานด้านวัสดุเพื่อ
พลังงานและความย่ังยืน 

                         

12017633 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ                          

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบ
การผลิตข้ันสูง 2 

                         

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบ
การผลิตข้ันสูง 3 

                         

3. แขนงวิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and Artificial Intelligence) 
12017634 การเรียนรู้ของเครื่องจักร                          

12017635 เทคนิคในปัญญาประดิษฐ์                          

12017636 การประมวลผลภาพ                          

12017637 ระบบภาพและการจดจำ
รูปแบบ 

                         

12017638 การเรียนรู้เชิงลึก                          

12017639 พื้นฐานของโครงข่าย
นิวรอน 

                         

12017730 ชีววิทยาทางพันธุกรรม                          

12017731 ระบบสมองกลฝังตัว
สำหรับกระบวนการผลิต 

                         

12017732 การพัฒนาระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์แบบโอเพน
ซอร์ส 

                         

12017733 การประมวลผลสัญญาณ
และการประมวลผลภาพบนระบบ
สมองกลฝังตัว 

                         

12017734 ปัญญาประดิษฐ์และเหมือง
ข้อมูลสำหรับยุคไอโอที 

                         

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบ
การผลิตข้ันสูง 2 
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
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 
12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบ
การผลิตข้ันสูง 3 

                         

4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (Microelectronics and sensors) 
12017735 เครื่องมือและอุปกรณ์ออป
โตอิเล็กทรอนิกส์ 

                         

12017736 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อินทรีย์และอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ 

                         

12017737 ทฤษฎีของโฟโตนิคและ
วิศวกรรมทางแสง 

                         

12017738 นาโนโฟโตนิคส์                          

12017739 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ระบบการผลิต 

                         

12017830 การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

                         

12017831 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถ่ี
สูง 

                         

12017832 วงจรรวมแอนะล็อกใน
ระบบการผลิต 

                         

12017833 การออกแบบวงจรดิจิทอล
ในระบบการผลิต 

                         

12017834 วงจรรวมแบบผสมในระบบ
การผลิต 

                         

12017835 เซนเซอร์สำหรับการผลิต
ข้ันสูง 

                         

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบ
การผลิตข้ันสูง 2 

                         

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบ
การผลิตข้ันสูง 3 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

1. กำหนดระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที ่ต้องทำความเข้าใจตรงกันทั ้งสถาบัน และนำไป
ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2. การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
3. การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษา

ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัย
อาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้  
1. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ ่นที ่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ  

2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น  

3. การประเมินตำแหน่ง และ หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิ ชาที่

เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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5. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม่  

มีกระบวนการในการปฐมนิเทศ แนะนำอาจารย์ใหม่ และอาจารย์พิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักสูตร
และบทบาทของรายวิชาต่างๆ และแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทางสอน
แบบต่างๆ รวมทั้งแนะนำสถานที่ เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง แนะนำอาจารย์ใหม่ต่อนักศึกษา ที่สอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่รับผิดชอบสอน รวมทั้งนโยบายของสาขาวิชา คณะ/สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์  

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และความคิดเห็นของนักศึกษาและ
อุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลของคณาจารย์ 

3. ส่งเสริมให้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินการสอนทั้งภายในองค์กร 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 การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพ AUN-QA โดยมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การรับอาจารย์ใหม่
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย
กับอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานต่างประเทศ การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อ เนื่องเพ่ือ
ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตพัฒนา
ผลงานวิจัยและการต่อยอดเชิงพาณิชน์ สนับสนุนด้านเงินวิจัยและทรัพยากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลการวิจัยให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ำซ้อนกับงาน
ของผู้อื ่นโดยใช้โปรแกรม turn it in และ โปรแกรมอัครวิสุทธ์ ดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ให้ครบ
สมบูรณ์ 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรได้มีการกำหนดผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected learning outcomes) ซึ่งรวบรวมความเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคอุตสาหกรรม) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยโครงสร้างหลักสูตรครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
ประกอบไปดว้ยหมวดวิชาต่าง ๆ ได้แก่  
ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นการสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่

เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และ
พัฒนางานวิจัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเน้นใน
การวิจัยที่ให้ได้ผลงานใหม่ ๆ เน้นทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ข. หมวดวิชาสัมมนา วิชานี้เป็นวิชาที่จะต้องปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก จุดประสงค์
ของวิชานี้ก็เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอ่านและเข้าใจบทความทางเทคนิคพร้อมทั้ง
การวิจัย และอธิบายผลแก่ผู้เข้ารับฟังการสัมมนา นักศึกษาต้องเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัย
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่ผู้รับฟังการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา 

ค. หมวดวิชาการวิจัย ศึกษาหลักการของระเบียบวิจัย รวมถึง การสำรวจวรรณกรรม การคิด 
วิเคราะห์ และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมข้อเสนอการวิจัย เทคนิคการเขียน และการ
นำเสนองานวิจัย สำหรับเตรียมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ 
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ง. หมวดวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง ประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญ
สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ 

บัณฑิตระดับปริญญาโทจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องมีผลงานที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 
3. นักศึกษา 

การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา จะกระทำโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายและ
การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการให้คำปรึกษาอาจเป็นการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 
อีเมล์ หรือการเข้าพบเพื่อหารือก็ได้ 
กรณีที่นักศึกษากระทำผิดระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ และอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการอุทธรณ์ซึ่งให้เป็นไปตามระเบียบดังที่กล่าวข้างต้น และ
กรณีที ่น ักศึกษามีความสงสัยเกี ่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที ่จะยื ่นคําร องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
 

4. อาจารย ์
 

4.1 การรับอาจารยใหม  
การคัดเลือกอาจารยใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

  
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผล และเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค 

 
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

อาจารยพิเศษจะตองมีวุฒิการศึกษาอยางต่ำปริญญาโทและดำรงตำแหน่งวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยประธานสาขาวิชา และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้
คำแนะนำ ตลอดจนการเข้าร่วมกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันและอาจารย์ผู ้สอนทำการ
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน โดยมีการดำเนินการในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นำในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
นวัตกรรมและระบบ
อุตสาหกรรมการผลิตและด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน มีแนวทางในการจัดการ
วางแผนการเรียน การแสวงหา
ความรู้และประสบการทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กำหนด  

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจำวิชาให้นักศึกษาได้
ศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย
ด้วยตนเอง  

4. กำหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก
หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้นำในทางวิชาการและ
หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง

- หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กำหนด มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ำเสมอ  

- วิชาเรียนมีการจัดทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถจัดการและมี
แนวทางในการศึกษาค้นคว้า
ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 

- จำนวนและคุณสมบัติของ
คณาจารย์ประจำเป็นไปตาม
ข้อกำหนดและมีข้อมูลการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

- ผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย์ โดย
นักศึกษา 

- ประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สำเร็จ
การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตทุกๆ 2 
ปี 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
วิชาชีพด้านระบบการผลิต
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

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
หลักสูตรและการจัดการ
เรียน การสอน โดยบัณฑิต 
และการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงได้วางแผนการดำเนินการและงบประมาณสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษา โดยในระดับบัณฑิตศึกษา มุ ่งเน้นทรัพยากรความพร้อมด้านการวิจัยและการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการ เช่น การซื้อครุภัณฑ์และ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำวิจัยของนักศึกษา ห้อง
ทำงานสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาเพ่ือสร้างความสามัคคีและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
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6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  
วิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกจากนั้นทางโครงการหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ ตามรายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ) 

 
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารและอุปกรณ
การเรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องเพื่อบริการใหคณาจารยและ
นักศึกษาไดศึกษาคนควารวมทั้งใชประกอบการเรียนการสอน คณาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษ
ของแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จําเปนต่อการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง จะ
เป็นผู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ และให้ข้อมูลแนะนำในการยืมหนังสือห้องสมุดอื่นๆ เช่น 
ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องสมุ ดศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เป็น
ต้น 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนใครทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

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

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 12 12 12 

 

- เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ  (ตัว
บ่งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 8-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 

2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-10 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 

2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 

2568 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-12 
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์สถาบัน  

 

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

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยใช้ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 
7 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 ท่าน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะผู้บริหารทำการประเมินผลการดำเนินงานโดยมีการวิเคราะห์หา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาทำการปรับปรุง
และวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 

 
 



มคอ. 2  62 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

ภาคผนวก 
 

ก. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 (10 ส.ค. 59) ฉบับที่ 2 (15 มิ.ย. 60) ฉบับที่ 3 (13 มิ.ย. 61) ฉบับที่  4 (4 พ.ย. 61) ฉบับที่ 5 
(16 ม.ค. 63) ฉบับที่ 6 (19 มี.ค. 63) และฉบับที่ 7 (24 ก.ย. 63) 

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

ค. ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 

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



มคอ. 2  63 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 (10 ส.ค. 59) ฉบับท่ี 2 (15 มิ.ย. 60) ฉบับที่ 3 (13 มิ.ย. 61) ฉบับท่ี  4 (4 พ.ย. 61) ฉบับที่ 

5 (16 ม.ค. 63) ฉบับท่ี 6 (19 มี.ค. 63) และฉบับที่ 7 (24 ก.ย. 63) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มคอ. 2  64 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 



มคอ. 2  65 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  66 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  67 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 



มคอ. 2  68 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  69 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  70 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  71 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  72 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  73 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 



มคอ. 2  74 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  75 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  76 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  77 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  78 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  79 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  80 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  81 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  82 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  83 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 



มคอ. 2  84 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  85 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  86 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  87 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  88 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  89 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  90 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  91 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  92 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  93 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  94 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  95 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  96 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  97 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  98 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  99 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
 
 



มคอ. 2  100 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2560)  

และฉบับที่ 2 (ฉบับประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย. 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2  101 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  102 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



มคอ. 2  103 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

  



มคอ. 2  104 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
 

 



มคอ. 2  105 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มคอ. 2  106 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 



มคอ. 2  107 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

  



มคอ. 2  108 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 



มคอ. 2  109 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
 
 
 



มคอ. 2  110 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  



มคอ. 2  111 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

คำอธิบายรายวิชา 
 

 
- หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

 

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 36 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017031 วิทยานิพนธ์       36 (0-18-9) 

THESIS 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

เป็นการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่เก่ียวกับวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทำการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเน้นในการวิจัยที่ให้ได้ผลงานใหม่ๆ 

This course provides searching information technology to track and prepare 
initiative research and development on advanced manufacturing 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. 

 

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 12 หน่วยกิต 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017032 วิทยานิพนธ์                12 (0-12-6) 

THESIS  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

เป็นการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่เก่ียวกับวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทำการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเน้นในการวิจัยที่ให้ได้ผลงานใหม่ๆ 

This course provides searching information technology to track and prepare 
initiative research and development on on advanced manufacturing system engineering.  



มคอ. 2  112 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

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. 

 
- หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
แผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017033 การศึกษาค้นคว้าอิสระ      6 (0-12-6) 

INDEPENDENT STUDY 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

เป็นการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องที่เก่ียวกับวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาทำการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเน้นในการวิจัยที่ให้ได้ผลงานใหม่ๆ 

This course provides searching information technology to track and prepare 
initiative research and development on advanced manufacturing 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. 

 

 

- หมวดวิชาสัมมนา 

สำหรับทุกแผนการเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตทุกแผนการเรียน) 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017131 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
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วิชานี้เป็นวิชาที่จะต้องปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงค์ของวิชานี้ก็เพ่ือ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอ่านและเข้าใจบทความทางเทคนิคพร้อมทั้งการวิจัย และอธิบายผล
แก่ผู้เข้ารับฟังการสัมมนานักศึกษาต้องเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษาแก่ผู้รับฟังการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  

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. 

 

 

- หมวดวิชาการวิจัย 

สำหรับทุกแผนการเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต (แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
ส่วนแผน ข เรียนโดยนับหน่วยกิต) 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สำหรับกระบวนการผลิตมีเนื้อหาประกอบด้วยการหาแหล่งที่มา
ของปัญหา การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห์ และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมข้อเสนอการวิจัย 
เทคนิคการเขียน และการนำเสนองานวิจัย 

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

 

 

- หมวดวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

สำหรับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
แผน ก แบบ ก 2  เลือกเรียน 9 หน่วยกิต 
แผน ข   เลือกเรียน 27 หน่วยกิต 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017331 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

หลักพื้นฐานของของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการดีเอ็มเอไอซี (นิยาม การวัด การ
วิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุม) สถิติสำหรับควบคุมระบบ แผนภาพควบคุมสำหรับตัวแปรต่าง ๆ 
แผนภาพควบคุมสำหรับแอตทริบิวต์ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ และการวิเคราะห์
ความสามารถของการวัดระบบ 

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. 

 

12017332 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

แนวคิดของการออกแบบการทดลองและความสามารถในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน
ทางวิศวกรรมและงานวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล บล็อค และคอน
ฟาวดิงซ์ ลาตินสแควร์ แบบจำลองการถดถอยแบบหลายตัวแปร การออกแบบการตอบสนองพ้ืนผิว การ
ออกแบบที่ทนทานการออกแบบแบบเนสและสปลิทพล๊อท  

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. 

 

12017333 เหมืองข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์    3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

รายวิชานี้ประกอบด้วยการทำเหมืองข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ครอบคลุมถึง
การใช้โปรแรมต่าง ๆ เช่น เอสคิวแอลโปรแกรม อาร์โปรแกรม เอ็กเซล เจเอ็มพีซอฟต์แวร์ และมินิแทป
ซอฟต์แวร์  

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

 

12017334 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 
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MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

วิชานี้ศึกษาถึง ภาพรวมของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็นของประเภทของ
ระบบการผลิตอันได้แก่ ระบบการผลิตแบบอนุกรม และระบบประกอบการผลิตแบบอนุกรมเข้าด้วยกัน ไลน์
การผลิตแบบรีเวิร์ค ไลน์การผลิตแบบรีเอนทรานท์ รวมทั้งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรในระบบ
การผลิตและ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์การจัดการวัสดุ อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของหลักสูตรนี้ ก็
คือ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานเหล่านี้ และชี้ให้เห็นว่าระบบการผลิตที่ได้รับจะลดรูปเป็นหนึ่งใน
รูปแบบมาตรฐานได้อย่างไร ประเด็นเรื่องการบ่งชี้พารามิเตอร์จะนำมาศึกษาเช่นกัน การวัดประสิทธิภาพในแง่
ของปริมาณงานที่ได้ การทำงานในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ , ปัญหาเครื่องจักรถูกปิดกั้น 
และขาดแคลน, คุณภาพของผลิตภัณฑ์, ความพึงพอใจของลูกค้า และ คุณลักษณะชั่วคราว วิศวกรรมระบบ
การผลิต กล่องเครื่องมือและกรณีศึกษาของการสร้างแบบจำลอง 

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 
 
12017335 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 
 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

รายวิชานี้มุ่งเน้นไปที่การใช้งานจริงของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตเช่นปัญหาเกี่ยวกับการสั่น โครงสร้างของแข็ง การไหลของของเหลว , มัลติ
ฟิสิกส์,การเพ่ิมประสิทธิภาพ, อุณหภูมิ ฯลฯประสบการณ์ในรายวิชาสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น,
ออกแบบผลิตภัณฑ์,ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงกระบวนการผลิต 

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

 
12017336 การประยุกต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการระบุสิ่งที่จำเป็นของระบบ 
การอินทริเกตอุปกรณ์ต่าง ๆ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม และเซนเซอร์ ครอบคลุมถึงการวางระบบ การ
บำรุงรักษา และวิธีการทดสอบทางระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 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. 

 
12017337 วัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCES FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

วิชานี้ประกอบด้วยโครงสร้างอะตอม, พันธะระหว่างอะตอม, โครงสร้างผลึก, ความบกพร่อง, 
และการแพร่ภายในวัสดุ เนื้อหาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนเฟสและสมดุลของเฟสของวัสดุ สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ 
ได้แก่ สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางความร้อน และสมบัติเชิงกล เทคโนโลยี
การกระบวนการผลิตสมัยใหม่เช่น อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การประยุกต์ใช้วัสดุโลหะ เซรา
มิกส์ สารกึ่งตัวนำ 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. 

 

12017338 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต   3 (3-0-6) 
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EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

วิชานี้กล่าวถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการผลิตและการ
ขนส่ง ตัวอย่างระบบสมองกลฝังตัวที่ใช้งานได้จริงในการผลิต ระบบตรวจจับตำแหน่งในการขนส่ง การ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างบริการใหม่ๆ 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. 

 

12017339 การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพื่องานประยุกต์ในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าประเภทต่างๆที่
เป็นสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้งการประมวลข้อดีและข้อเสียและข้อจำกัดของการประมวล
สัญญาณเชิงตัวเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณเชิงอุปมาน คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการนำเสนอและ
ประมวลผลสัญญาณอันดับ (sequence) และรูปแบบต่างๆของอันดับสมการคณิตศาสตร์ของอันดับทฤษฎีการ
สุ่มสัญญาณ การวิเคราะห์ในเชิงความถี่ การเกิดสภาพความซ้ำซ้อน  (aliasing effect) การสร้างสัญญาณคืน
จากสัญญาณที่ผ่านการสุ่มมาแล้ว การแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับพื้นฐานต่างๆ ฟังก์ชั่นของระบบ H(z) 
การประวิงของหน่วยสัญญาณโพลและซีโร เสถียรภาพของระบบ ความสัมพันธ์ของการแปลงแบบ Z กับการ
แปลงแบบอื่นๆ การแปลงฟูริเยร์กับสัญญาณอันดับประเภทต่างๆ การลดภาระการคำนวณการแปลงฟูริเยร์เมื่อ
จำนวนข้อมูลมีค่าต่างๆ เช่นเป็นจำนวนปฐม จำนวนข้อมูลเป็นสองยกกำลัง การแยกย่อยเชิงเวลาและการแยก
ย่อยเชิงความถี่ การคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติต่างๆของ
วงจรกรองความถี่เชิงตัวเลขแบบอิมพัลส์จำกัด (FIR Filter) วงจรกรองความถี่แบบอิมพัลส์ไม่จำกัด (IIR Filter) 
ที่สามารถประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขโดยใช้คุณสมบัติของสัญญาณ
ต่อเนื่องโดยการแปลงทางความถี่ การพิจารณาการใช้หน้าต่างแบบต่างๆโครงสร้างแบบโครงข่าย  (lattice) 
และการพัฒนาวงจรกรองความถี่ด้วยตัวประมวลสัญญาณเชิงตัวเลข 

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, 
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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. 

 

12017430 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

หลักการพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับการศึกษาขั้นสูงต่อไป 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. 

 

12017431 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป  3 (3-0-6) 

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

  ประเภทและคุณสมบัติของโลหะและพลาสติกที่ใช้เป็นชิ ้นงาน ประเภทของวัสดุที่ใช้ทำ
เครื ่องมือปั ๊มขึ ้นรูป กระบวนการขึ ้นรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบและกระบวนการผลิตแม่พิมพ์และ
เครื ่องจักรกลสำหรับการปั ๊มขึ ้นรูป การหล่อขึ ้นรูป การฉีดขึ ้นรูป การทดสอบแม่พิมพ์และชิ ้นงานหลัง
กระบวนการผลิต 

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. 

 

12017432 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

  INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
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รายวิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการในการบริหารจัดการพลังงานในมุมมองของอุตสาหกรรม เช่น
ระบบกรอบอาคาร ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ การใช้พลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรม การนำ
ความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ การใช้ระบบพลังงานจากภายนอก รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 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.  

 

12017433 ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและความ
เข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อระบบ  สัญญาณ การส่งสัญญาณผ่าน
สายส่ง ความเที่ยงของสัญญาณ  ความไม่เป็นเชิงเส้นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การคายประจุไฟฟ้าสถิต 
และ การระกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  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, shielding. 

 

12017434  การเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตขัน้สูง    3 (3-0-6) 
ENTREPRENEURSHIP FOR ADVANCED MANUFACTURING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

เพื่อใหเ้ขา้ใจกระบวนการของการรเิริม่เป็นผูป้ระกอบการดา้นเทคโนโลยกีารผลติขัน้สูง 
เริม่ตัง้แต่ การสร้างทมีบุคลากรก่อตัง้ การประเมนิและตระหนักถงึโอกาสของธุรกจิ การระดมทุน การ
สรา้งฐานลูกคา้ใหม่ การสรา้งกจิการ การวจิยัตลาดเบื้องตน้ การพฒันาผลติภณัฑ์ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด การยอมรบัของตลาด และการขยายตลาดภายใตท้รพัยากรทีจ่ ากดั 
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To understand the process of entrepreneurship for Advanced Manufacturing from 
a technology-oriented background. Topics include Team building, Opportunity recognition, 
Financing, Customer acquisition, Venture creation, Primary market research, Product 
development, Market adoption and scaling processes with constrained resources for Advanced 
Manufacturing. 
 

12017435  หุ่นยนต์เพื่อการผลิตขั้นสูง      3 (3-0-6) 
ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
วิชานี้นำเสนออย่างสมจริงเก่ียวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จลนศาสตร์ของแขนกลอุตสาหกรรม 

การควบคุมข้อต่อแขนกล และพลศาสตร์ เช่นเดียวกับ การทำโมเดลกล้อง การแยกคุณลักษณะเพื่อสร้าง
โครงข่ายประสาทเทียม การประมวลผลภาพ และเรขาคณิตหลายมุมมอง พื้นที่เหล่านี้จะถูกนํามารวมกันใน
ที่สุด ผ่านการอภิปรายอย่างกว้างขวางด้วยระบบวิชวลเซอร์โว ทั้งแบบวิชวลเซอร์โวแบบตำแหน่ง (PBVS) และ
วิชวลเซอร์โวแบบภาพ (IBVS) โดยใช้ CiRACORE เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ ระบบ
อัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน  

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.  

 

12017931 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

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

of advanced manufacturing system. 
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- หมวดวิชาเลือก   
แผน ก แบบ ก 2 แต่ละแขนงเลือกเรียน 15 หน่วยกิต โดยอย่างน้อย 9 หน่วยกิตต้องเป็นวิชาจากแขนง
วิชาเดียวกันดังต่อไปนี้ 
1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการผลิตขั้นสูง (Computer Simulation for 

Advanced Manufacturing System) 
2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 
3. แขนงวิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and Artificial Intelligence) 
4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (Microelectronics and sensors) 

 
 
1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการผลิตขั้นสูง (Computer Simulation for 

Advanced Manufacturing System) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017531 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING   

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

การใช้งานในวงกว้างของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานวิศวกรรม ซึ่ง
รวมถึงการวิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ มัลติฟิสิกส์ การเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
อ่ืนๆ 

The broad usage of computer software to aid in engineering analysis tasks. It 
includes Finite Element Analysis (FEA), Computational Fluid Dynamics (CFD), multiphysics, 
optimization, etc.  
 
12017532 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING   

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ คือเทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขโดยการหาคำตอบโดยประมาณ
จากเงื่อนไขค่าขอบสำหรับสมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิธีการนี้จะใช้การแบ่งโดเมนปัญหาทั้งหมดเป็นส่วนง่าย 
เรียกว่า องค์ประกอบย่อย และวิธีการแปรผันจากแคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาโดยลดความ
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ผิดพลาดของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะได้รู้จักการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีทางไฟไนท์เอลิ
เมนต์สำหรับแก้ปัญหาตัวอย่างทางวิศวกรรมเช่น 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.  

 
12017533 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ     3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

เป็นสาขาของกลศาสตร์ของไหลที่ใช้วิธีการเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมในการแก้ และวิเคราะห์
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไหลของของเหลว เช่น การไหลของของไหลแบบอัดได้ อัดไม่ได้ แบบสภาวะคงที่ ไม่
คงท่ี แบบราบเรียบ และแบบปั่นป่วน เป็นต้น 

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.  

 
12017534  การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าประเภทต่างๆที่เป็นสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎี

รวมทั้งการประมวลข้อดีและข้อเสียและข้อจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิงเลขเปรียบเทียบกับการประมวล
สัญญาณเชิงอุปมานคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณอันดับ (sequence) และรูปแบบ
ต่างๆของอันดับสมการคณิตศาสตร์ของอันดับทฤษฎีการสุ่มสัญญาณการวิเคราะห์ในเชิงความถี่การเกิดสภาพ
ความซ้ำซ้อน (aliasing effect) การสร้างสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผ่านการสุ่มมาแล้วการแปลงแบบ Z ของ
สัญญาณอันดับพื้นฐานต่างๆฟังก์ชั่นของระบบ H(z) การประวิงของหน่วยสัญญาณโพลและซีโรเสถียรภาพของ
ระบบความสัมพันธ์ของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอื่นๆการแปลงฟูริเยร์กับสัญญาณอันดับประเภท
ต่างๆการลดภาระการคำนวณการแปลงฟูริเยร์เมื่อจำนวนข้อมูลมีค่าต่างๆเช่นเป็นจำนวนปฐมจำนวนข้อมูล
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เป็นสองยกกำลังการแยกย่อยเชิงเวลาและการแยกย่อยเชิงความถี่การคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคำนวณ
การแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติต่างๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขแบบอิมพัลส์จำกัด (FIR Filter) วงจร
กรองความถี่แบบอิมพัลส์ไม่จำกัด (IIR Filter) การออกแบบวงจรกรองความถี่เชิงเลขโดยใช้คุณสมบัติของ
สัญญาณต่อเนื่องโดยการแปลงทางความถี่การพิจารณาการใช้หน้าต่างแบบต่างๆโครงสร้างแบบโครงข่าย  
(lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถี่ด้วยตัวประมวลสัญญาณเชิงเลข 

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. 

 

12017535 การประมวลสัญญาณขั้นสูงและการประยุกต์ใช้    3 (3-0-6) 

  ADVANCED SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

เนื้อหารายวิชานี้ประกอบด้วย การประมวลผลสัญญาณข้อมูลและการประยุกต์ใช้เพื่อการ
บันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ บล็อกไดอะแกรมของกระบวนการเขียนและอ าน
สัญญาณ สัญญาณเขียน (NRZ, NRZI) ทรานสิชัน ประเภทของสัญญาณรบกวน การประมวลผลสวนหนา ชอง
สัญญาณบันทึกขอมูลแนวนอนแนวตั้ง ทารเกตพีอาร วงจรอิควอลไลสแบบ MMSE วงจรอิควอลไลสปรับคาได 
พีอารเอ็มแอล รหัสจํากัดความยาวบิตซ้ำ รหัสบล็อกเชิงเสน ชองสัญญาณวนซ้ำ การออพติไมสชองสัญญาณ 
การกูคืนสัญญาณทางเวลาการ ประมวลผลสัญญาณแบบ 2 มิติสําหรับเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลในอนาคต 
เชน การบนัทึกขอมูลแบบบิต แพตเทิรนมีเดีย การบันทึกข้อมูลเชิงแมเหล็กแบบสองมิติ การบันทึกขอมูลแบบ
ความรอนเขาชวย เปนตน นอกจากนั้นแล้วผู้ที่ศึกษายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณเพื่อการ
ประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณการบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์โซลิดสเตท อีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 
บล็อกไดอะแกรมของโซลิดสเตท โซลิดสเตทแบบไฮบริดจ์ การประมวลผลสัญญาณที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 
3 มิติ ตัวกรองสัญญาณ รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด รหัส BCH และตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ในอุปกรณ์โซลิดสเตท เป็นต้น 

This course includes the signal processing for magnetic recording which involves 
of the following topics: 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 
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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. Moreover, the student will also study the application of signal processing 
for using in solid state memory (SSD) device which consists of these topics: SSDs block diagram, 
Hybrid SSDs, Multilevel storage 3-D (vertical) integration, filter capacitors for filtering power 
supplies, Error correction code (ECC) Bose–Chaudhuri–Hocquenghem (BCH), Direct-current-to-
direct-current (dc–dc) converters. 

 

12017536 ทฤษฎีการเข้ารหัส      3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์สำหรับการเข้าและถอดรหัสช่องสัญญาณ เช่น สนามจำกัด พีชคณิต
แบบแอบสแทรก 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. 

 

12017537 ทฤษฎีการเข้ารหัสชัน้สูงและการประยุกต์ใช้งาน  3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

แนวคิดพ้ืนฐานและคณิตศาสตร์ในทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ รหัสบล็อกเชิงเส้น รหัสซ้ำ 
รหัสแฮมมิง รหัสพาริตี้เช็ก รหัสคอนโวลูชัน การถอดรหัสแบบวิเทอร์บิ  การถอดรหัสแบบซอฟต์ การถอดรหัส
วนลูป 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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12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1  
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. 

 

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2 
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. 

 

 

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017538 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์      3 (3-0-6) 

ELECTRONIC MATERIALS  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

ศึกษาถึงสมบัติ และหลักการพ้ืนฐาน ในการเลือกวัสดุและ กระบวนการประดิษฐ์วัสดุสำหรับ
งานอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง วัสดุตัวนำ วัสดุไดอิเล็กทริก และฉนวน ศึกษาวัสดุที่มีสมบัติเป็น วัสดุไพอิโซอิเล็กท
ริก วัสดุไพโรอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรออฟติก วัสดุแม่เหล็ก  

Study on the fundamental principle of materials: fabrication, materials: 
properties and application of electronic materials: conductors, dielectrics and insulators. Study 
on the material properties: piezoelectric materials, pyroelectric materials, electro-optics, 
magnetic materials. 
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12017539 วัสดุที่ใช้ในการผลิตขั้นสูง     3 (3-0-6) 

SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

การศึกษาถึงสมบัติของวัสดุที่ถูกเลือกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งสมบัติทางกล สมบัติทาง
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สมบัติทางแสง ความเสียหายและการสึกหรอจากการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตของ
วัสดุในกลุ่ม โลหะ พอร์ลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุผสม  รวมถึงการเลือก และปรับปรุงวัสดุให้มีสมบัติเหมาะสมตาม
การใช้งานในการผลิต 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. 

 

12017630 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง   3 (3-0-6) 

THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

หัวข้อของรายวิชานี ้ประกอบไปด้วย หลักการทำงานของเครื่องเคลือบชนิดต่าง ๆ และ
ความหมาะสม, ประสิทธิภาพ การควบคุม ความสามารถ และข้อจำกัดสำหรับประยุกต์ใช้ในการผลิต พื้นฐาน
ความเข้าใจของระบบเคลือบแบบต่าง ๆ เช่น เทคนิคการเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์ เทคนิคการเคลือบโดยไอเชิง
เคมี 

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

 

12017631 การวิเคราะห์เชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ   3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 



มคอ. 2  127 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

PREREQUISITE: NONE 

รายวิชานี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการวิเคราะห์สำหรับการวัดสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์
ของสารกึ่งตัวนำ เนื้อหาครอบคลุมวิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางแสง รวมถึงการวิเคราะห์สมบัติ
ทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ 

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. 

 

12017632 พื้นฐานด้านวัสดุเพื่อพลังงานและความยั่งยืน   3 (3-0-6) 

FUNDAMENTALS OF MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปด้วย เหตุผลในการศึกษาเรื่องพื้นฐานด้านวัสดุเพื่อพลังงานและ

ความยั ่งยืน การไหลของพลังงานและวัสดุ วัสดุที ่เกี ่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก วัสดุเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความหมายของความยั่งยืน และ วัฎจักรชีวิตและการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่เพ่ือ
ความยั่งยืน 

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. 

 

12017633 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ     3 (3-0-6) 

  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: 
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pn junction, Diode; Transistors (Bipolar junction transistors, Field-effect transistors); Electronic 
sensors; Thin-film technologies; MEMS; Device fabrication techniques.  

 

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1  
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. 

 

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2 
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. 

 
 
3. แขนงวิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and Artificial Intelligence) 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 
12017634 การเรียนรู้ของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 
   MACHINE LEARNING    
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
   PREREQUISITE: NONE 
   ศึกษาถึงการเรียนรู้ของอัลกอริทึ่มโดยเนื้อหารายวิชาประกอบด้วย การประมาณการค่าสูงสุด 
แบบจำลองฮิทเด้นมาคอฟ อัลกอริทึ่มแบบวิเตอร์บิ อัลกอริทึมแบบประมาณค่าสูงสุด โครงข่ายประสาทเทยีม
แบบไม่เชิงเส้น แบ็คพล็อพ รีออเคอร์เร้น ได้แก่ BPTT/RTRL/LSTM การแยกค่าขอบเขตสูงสุด ซัพพอร์ต
เวคเตอร์แมทชีน การเรียนรู้แบบคิว การเรียนรู้แบบทีดี ฮิวคลามบิ้ง และจีเนทิคอัลกอริทึ่มพ้ืนฐานทฤษฏีข้อมูล 
และการหาแบบยูนิเวอร์แซล 
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   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 
 
12017635 เทคนิคในปัญญาประดิษฐ์     3 (3-0-6) 
   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE    
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
   PREREQUISITE: NONE 
   ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้งานและเทคนิคในปัญญาประดิษฐ์ รายวิชาประกอบด้วย พ้ืนฐานการ
ออกแบบและรายละเอียดสำหรับเรชั่นเนลเอเจ้น การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการค้นหาเฮริสติก การค้นหาที่
เหมาะสม การแก้ปัญหาโดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น โลจิกและอินเตอร์เฟเร้นเทคนิค หลักการความไม่แน่นอน
ของข้อมูล ได้แก่ พ้ืนฐานของหลักการความไม่แน่นอนและทฤษฏีการตัดสินใจ โครงข่ายเบเยเซียน การวางแผน
การตัดสินใจแบบมาร์คอฟ การวางแผนการดำเนินการ การวางแผนและการดำเนินงานของการเรียนรู้ของ
เครื่องจักร 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. 
 
12017636 การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6) 
   IMAGE PROCESSING 
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
   PREREQUISITE: NONE 
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   เป็นรายวิชารวมระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรวิทัศน์ ในรายวิชานี้จะประกอบไปด้วยการ
รับสัญญาณภาพและการประมวลผลภาพ อาทิ การแปลงโหมดสี การหาขอบของวัตถุ การวิเคราะห์รูปทรง 
การตรวจหารูปทรง การค้นหาวัถตุจากความเหมือน การทำ STEREO VISION การสร้างรูปทรง 3D จาก
รูปภาพ ระบบประมวลผลแบบตามเวลาจริง การจดจำเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบ
คุณภาพ 
   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 
 
12017637 ระบบภาพและการจดจำรูปแบบ     3 (3-0-6) 
   PATTERN RECOGNITION AND VISUAL SYSTEMS 
   วิชาบังคับก่อน: การประมวลผลภาพ 
   PREREQUISITE: IMAGE PROCESSING 

  รายวิชานี้เป็นการแนะนําการสร้างคําอธิบายสัญลักษณ์ของสภาพแวดล้อมจากภาพ ผู้สอน
อธิบายลักษณะพื้นฐานปัจจัยส่งผลกระทบต่อรูปภาพ อาทิ อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ อุปกรณ์แสง เลนส์ เป็น
ต้น เพ่ือเข้าใจลักษณะการทำงานของอุปกรณ์และปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ส่งผลต่อการผลลัพธ์ภาพต้นฉบับ 
ผู้สอนอธิบายการใช้เทคนิคการรู้จํารูปแบบเพื่อแก้ปัญหาของระบบวิทัศน์ การจัดประเภท รูปแบบ ข้อมูลจาก
ภาพและการประมวลผล การแยกคุณลักษณะจากภาพ การรู้จําวัตถุลักษณะทางกายภาพ ทฤษฎีการตัดสินใจ 

This course provides an intensive introduction to the process of generating a 
symbolic description of an environment from an image. Lectures describe the basis of factor 
to image formation, camera, light source, and lens for understand character of each device 
and adapted parameters, which effect to the original image. Lectures describe how to know 
the pattern recognition technique for solves the visual systems problem, classification, pattern 
recognition, information and image processing, feature extraction, and decision making. 
 
12017638 การเรียนรู้เชิงลึก       3 (3-0-6) 

Deep Learning 
   วิชาบังคับก่อน: การประมวลผลภาพ 

 PREREQUISITE: IMAGE PROCESSING 
การแก้ปัญหางานในภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ

คนทำงาน การเรียนรู้เชิงลึกเป็นเสมือน "เครื่องมือพิเศษ" ที่จะช่วยให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ
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แก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจาก อัลกอริธึมที่ทันสมัย 
เช่น CNN, RNN, LSTM เป็นต้น ในขณะที่จำนวนข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย (Big Data) เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูล
เสียง สัญญาณต่อเนื่องตามเวลา และข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย ในส่วนอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ด้านคอมพิวเตอร์ก็มี
ความสามารถทางด้านการคำนวณเร็วขึ้น มีความจุสูงขึ้น แต่กลับมีราคาถูกลง เช่น หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) แรม (RAM) การ์ดจอ (GPU) ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้การนำความรู้ด้านการเรียนรู้เชิงลึกที่จะได้จาก
หลักสูตรไปช่วยงานภาคอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่าย โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆต่อไปนี้: 

- ความรู้เบื้องต้นด้านการเรียนรู้เชิงลึก พื้นฐานโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network 
Basics) 

- โครงข ่ายประสาทเท ียมแบบคอนโวล ูช ันเช ิงล ึก (Deep Convolutional Neural 
Networks (ConvNets)) 

- อัลกอริธึมสำหรับหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization algorithms)  
- การปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์และการทำแบทช์นอร์มัลไลเซชัน (Hyperparameter 

Tuning, Batch Normalization)  
- สามารถสร้าง ฝึก (train) และใช้นิวรัลเน็ตเวิร์คเชื่อมต่อกันอย่างเต็มรูปแบบ 
- การประยุกต ์ใช ้งานโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวล ูช ันเช ิงล ึก  (ConvNets 

Applications) 
- โครงข่ายแบบวนซ้ำ (Recurrent neural networks (RNNs)) 
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 
หลักสูตรนี้ยังให้วิธีการเรียนรู้ด้วยการเจาะลึกที่ใช้งานได้ดีกว่าการนำเสนอคำอธิบายคร่าวๆ 

หรือระดับผิวเผินเท่านั้น ดังนั้น หลังจากเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะสามารถใช้ความรู้ที่ได้อย่างลึกซึ้งนี้ เพ่ือ
ทำงานของนักศึกษาเองได้ ในกรณีที่นักศึกษาจะหางานทำด้านปัญญาประดิษฐ์ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่
จะนำไปสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

Solving industrial problems with deep learning techniques is a good opportunity 
for industrial workers. Deep learning is similar to "Special tools" to help students innovate 
things for the industrial sector. Nowadays, these things are no longer difficult due to modern 
algorithms such as CNN, RNN, LSTM, etc., while the large amount of data (Big Data) such as 
image data, audio data, time series signal, and a lot more information. For devices and 
computer hardware, they have faster computing capabilities having higher capacity. However, 
it is cheaper, such as the central processing unit (CPU), RAM (RAM), video card (GPU). With 
these things, this makes it easy to apply the in-depth learning knowledge gained from the 
curriculum to assist the industrial jobs. Where students will learn the fundamentals of deep 
learning About the following: 

- Neural Network Basics  
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- Deep Convolutional Neural Networks (ConvNets)  
- Optimization algorithms  
- Hyperparameter Tuning, Batch Normalization 
- Able to create, train and use fully connected neural networks  
- ConvNets Applications  
- Recurrent neural networks (RNNs) 
- Natural Language Processing 
The course also gives you an in-depth learning method that works better than 

giving a rough explanation or the superficial level. Therefore, after completing this course, 
students will be able to use this profound knowledge to do the work themselves. In the case 
that students are looking for jobs in AI, it is a preparation that will lead to acquire a job in an 
industry next. 
 
12017639 พื้นฐานของโครงข่ายนิวรอน     3 (3-0-6) 
   INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
   PREREQUISITE: NONE 
   รายวิชานี้ศึกษาระบบจัดการเชื่อมต่อซินแนปซ์ซึ่งพื้นฐานของการคำนวณของระบบประสาท
และเรียนรู้จำ โดยเนื้อหาครอบคลุมโครงข่ายการเรียนซ้ำของเปอเซปตรอนและทฤษฎีไดนามิก รวมถึง การ
ขยายสัญญาณ, จุดรวมสัญญาณและคำนวณแบบผสมผสาน หัวข้อเพิ่มเติมรวมเรื่องการคำนวณแบบย้อนกลับ
และการเรียนรู้แบบเฮบเบียน(HEBBIAN) ตลอดจนรูปแบบการรับรู้ของเปเซปตรอน การควบคุมมอเตอร์ 
หน่วยความจำ และการพัฒนาประสาท 
   This course explores the organization of synaptic connectivity as the basis of 
neural computation and learning. Perceptrons and dynamical theories of recurrent networks 
including amplifiers, attractors, and hybrid computation are covered. Additional topics include 
backpropagation and Hebbian learning, as well as models of perception, motor control, 
memory, and neural development. 
 
12017730  ชีววิทยาทางพันธุกรรม       3 (3-0-6) 

GENETIC NEUROBIOLOGY 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
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หลักสูตรนี้จะเน้นแนวคิดทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่เชิงเส้น
และการย้อนกลับในโครงข่ายประสาท โดยมีตัวอย่างที่ดึงมาจากทั้งวิทยาศาสตร์ทางประสาทวิทยาและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ของเนื้อหาจะมุ่งที่โครงข่ายแบบวนซ้ำ  เพราะการวนซ้ำกลับมีอิทธิพลต่อการ
เชื่อมต่อซีแนพทิคของสมอง มีการอภิปรายเรื่องการรู้จำรูปแบบทางสถิติ เน้นการเชื่อมต่อกับทฤษฎีระบบแบบ
ไดนามิก  

งานวิจัยสมัยใหม่ในทฤษฎีประสาทวิทยา สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: ชีวฟิสิกส์เซลล์ 
พลวัตของโครงข่าย และการวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลทางระบบประสาท เรื ่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของโครงข่าย, แต่ไม่รวมชีวฟิสิกส์ของเซลล์ประสาทเดียว. หลักสูตรนี้จะสํารวจการจัดระบบของ
การเชื่อมต่อซีแนพทิค เป็นพื้นฐานของการคํานวณและการเรียนรู้ทางเซลล์ประสาทเทียม เพอร์เซปตรอนและ
ทฤษฎีแบบไดนามิกของโครงข่ายแบบวนซ้ำ รวมถึงการขยาย การดึงดูด และการคํานวณไฮบริด หัวข้อเพ่ิมเติม
ได้แก่ การส่งค่าย้อนกลับ และการเรียนรู้ Hebbian เช่นเดียวกับ รูปแบบของการรับรู้ การควบคุมมอเตอร์ 
หน่วยความจํา และการพัฒนาระบบประสาทเทียม 

The course will focus on basic mathematical concepts for understanding 
nonlinearity and feedback in neural networks, with examples drawn from both neurobiology 
and computer science. Most of the subject is devoted to recurrent networks, because 
recurrent feedback loops dominate the synaptic connectivity of the brain. There will be some 
discussion of statistical pattern recognition because this perspective is now covered in Machine 
Learning and Neural Networks. The connections to dynamical systems theory will be 
emphasized. 

Modern research in theoretical neuroscience can be divided into three 
categories: cellular biophysics, network dynamics, and statistical analysis of neurobiological 
data. This subject is about the dynamics of networks, but excludes the biophysics of single 
neurons. This course explores the organization of synaptic connectivity as the basis of neural 
computation and learning. Perceptrons and dynamical theories of recurrent networks including 
amplifiers, attractors, and hybrid computation are covered. Additional topics include 
backpropagation and Hebbian learning, as well as models of perception, motor control, 
memory, and neural development. 
 
12017731 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับกระบวนการผลิต    3 (3-0-6) 
   EMBEDDED SYSTEM FOR ADVANCED MANUFACTURING 
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
   PREREQUISITE: NONE 
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  ภาพรวม นิยามความหมายและตัวอย่างของระบบสมองกลฝังตัว องค์ประกอบของระบบ
สมองกลฝังตัว วิธีการในการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์ปัญหา รูปแบบแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การออกแบบหรือเลือกใช้ตัวควบคุม, เกตเวย์โหนด, ระบบเครือข่าย, เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ทที่เชื่อมต่อ
กับอุปกรณแ์ละเครื่องมือต่างๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้, อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง การติดต่อสื่อสาร การ
เรียนรู้ของเครื่อง เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย การเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันของระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรม แบบจำลองระบบการควบคุมโดยใช้พ้ืนฐานโมเดลสำหรับการผลิตขั้นสูง 

   Overviews, meanings, descriptions and examples of embedded system, 
embedded system components, embedded system design methodology, problem analysis, 
design pattern, gateway sensor nodes,  computer networks, Machine to Machine 
communication (M2M), internet of everything (IoE), machine learning, distributed computing, 
industrial automation interoperability, model-based control for advanced manufacturing. 
 
12017732 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์แบบโอเพนซอร์ส  3 (3-0-6) 
   OPEN-SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE DEVELOPMENT 
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
   PREREQUISITE: NONE 
  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์แบบโอเพนซอร์สมีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งใน
เชิงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการลดค่าใช้จ่ายในเชิงอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สส่วนใหญ่จะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านลิขสิทธ์ (FREEWARE) และถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในวิชานี้จะนำเสนอความหมายและ
โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การใช้งานลินุกซ์ การพัฒนาระบบปฏิบัติการ นักศึกษาจะได้เรียนการเขียน
โปรแกรม C, C++, JAVA, PYTHON และการพัฒนาแอพพลิเคชันเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานแบบกราฟฟิค (GUI) 
โดยใช้ CiRACORE เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการควบรวมระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์เข้า
ด้วยกัน สามารถใช้งานในด้านต่างๆได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น 

- ด้านการควบรวมระบบ  เป็นเรื่องง่ายที่จะควบรวม หุ่นยนต์ กล้องอุตสาหกรรม ระบบ
อินพุท/เอาท์พุท ไดรเวอร์มอเตอร์ และ PLC ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม CiRACORE เพียง
แพลตฟอร์มเดียว และเหมาะสำหรับกระบวนการอัตโนมัติ 

- ด้านการศึกษา  สามารถนำไปใช้เพื่อศึกษาพ้ืนฐานของหุ่นยนต์  เพื่อศึกษาการควบคุม
หุ่นยนต์ และเพ่ือศึกษาการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐาน ไป
จนถึงระดับสูง โดยการเขียนโปรแกรมเป็นลักษณะ การลากและวางโมดูลโหนดไปยัง
หน้าต่างการทำงาน 

- การประยุกต์ใช้ สามารถประยุกต์ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน 
Open-source operating system and its applications are of great importance for 

research, product development, and reducing industrial costs.  Most open-source softwares 
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are free of copyright (FREEWARE) and is constantly under active development. In this course 
presents the definition and structure of the Linux operating system, its usage, and its 
development. Students will learn to program C, C++, JAVA, PYTHON, and develop Graphical 
User Interface (GUI) application. Using CiRACORE as a platform for the integration of robotics, 
automation and artificial intelligence, it can be used in a wide range of fields. Firstly, for system 
integration, it is easy to integrate a robot, industrial cameras, I/O systems, motors, and PLC 
with only CiRACORE platform and suitable to automated processes.  Secondly, for education, 
it can be used for studying the fundamentals of robots, robot control, and robot programming 
at all levels, from basic to advance level, by dragging and dropping node modules to the 
working window. Finally, it can be applied in a variety of applications depending on the users. 
 
12017733 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพบนระบบสมองกลฝังตัว 3 (3-0-6) 
   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
   PREREQUISITE: NONE 
   การประมวลผลข้อมูลและสัญญาณต่างๆ ภายในระบบสมองกลฝังตัว การประมวลผล
สัญญาณแบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณแบบอนาลอก การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์เช่น การ
ตรวจจับความเร่งหรือความลาดเอียง เซ็นเซอร์แบบแสง สี ความเร็วรอบ เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า และอื่นๆ ,
การสร้างสัญญาณเพื่อควบคุมและสั ่งการระบบและแอ็คชูเอเตอร์การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบ
ประมวลผลภาพบนระบบสมองกลฝังตัว การตรวจจับขอบ การตรวจมุม การตรวจจับพื้นผิวและการตรวจจับ
วัตถุในภาพ รวมทั้งการตรวจจับการเคลื่อนไหว  และการตรวจจับใบหน้าบนระบบสมองกลฝังตัว การวิเคราะห์
ข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีการ 
   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. 
 
12017734 ปัญญาประดิษฐ์และเหมืองข้อมูลสำหรับยุคไอโอที    3 (3-0-6) 
   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  
   FOR INTERNET OF THINGS (IOT)    
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
   PREREQUISITE: NONE 
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   วิชานี้อธิบายเกี่ยวกับหลักการทางสถิติวิศวกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก การ
คาดการณ์ผลล่างหน้าเพ่ือป้องกันปัญหา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลและปัจจัยต่างๆ การพัฒนาและ
การประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เช่น ตรรกศาสตร์กำกวม โครงข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึ มเชิง
พันธุกรรม อัลกอริทึมเชิงกลุ่มปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสาน เพื่อแก้ปัญหาในการวิจัยการหาค่าคำตอบหรือ
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด รวมไปถึงการค้นหาคำตอบหรือองค์ความรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล 
   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. 
 

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1  
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. 

 

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2 
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. 
 

 

4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (Microelectronics and sensors) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ -ศึกษาด้วยตนเอง) 

12017735 เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6) 

  OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 
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วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

ระดับพลังงานและตัวพาประจุในสารกึ่งตัวนำ ; กลไกการกระตุ้นพลังงานของประจุ (การ
กระตุ้นด้วยแสงและด้วยไฟฟ้า); หลักการของเครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์ให้
แสงและจอภาพ (เช่น หลอด LED จอผลึกเหลว จอพลาสมา กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ และไมโครออปติกส์) และ
อุปกรณ์รับแสง (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) 

 

12017736 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์และอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้  3 (3-0-6) 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

วิชาบังคับก่อน: เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 

PREREQUISITE: OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

พฤติกรรมกึ่งตัวนำในสารอินทรีย์ ; ระดับพลังงานในสารกึ่งตัวนำอินทรีย์; อุปกรณ์ให้แสง
อินทรีย์ (โอเลด); ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าอินทรีย์ (โอเฟต); อุปกร์โฟโตโวลเทอิกอินทรีย์ (แผงพลังแสงอาทิตย์
อินทรีย์); อุปกรณ์ท่ีทำจากวัสดุระดับนาโนสเกล (ท่อคาร์บอนนาโนและลวดซิงค์ออกไซด์); เทคโนโลยีการผลิต 
(แบบสุญญากาศและแบบสารละลาย); 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. 

 

12017737 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง    3 (3-0-6) 

PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
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พื้นฐานของสาขาทางด้านแสงและการประยุกต์ใช้งานด้านเลเซอร์ , เส้นใยแก้วนำแสง และ
การประมวลผลสัญญาณทางแสง เช่น แสงถูกนำมาใช้ ในระบบที่ทันสมัยสำหรับการเข้ารหัส , การจัดการ , 
การส่ง,  การจัดเก็บ และ การเรียกข้อมูลได้อย่างไร วิชานี้ครอบคลุมเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงในตัวกลางไอโซ
ทรอปิก และตัวกลางไบเรฟริงเจน (ตัวกลางที่มีค่าดัชนีการหักเหของแสงที่ขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชันและทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของแสง)  พฤติกรรมของแสงที่มีต่อรอยต่อไดอิเล็กทริก การแทรกสอด ช่องขยายสัญญาณ
ทางแสง และหลักการของเลเซอร์ พื้นฐานของท่อนำคลื่นแสง (รวมถึง ใยแก้วนำแสง) และ อิเล็คโทร และอะ
คูสโต-ออฟติกมอดูเลชัน เน้นการออกแบบและวิเคราะห์อุปกรณ์ทางแสง และการใช้งานในการสื่อสารและการ
ประมวลผลสัญญาณ 

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

 

12017738 นาโนโฟโตนิคส ์       3 (3-0-6) 

NANOPHOTONICS  

วิชาบังคับก่อน: ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE: PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

นาโนโฟโตนิคเบื ้องต้นเน้นให้ความสำคัญกับวัสดุพื้นฐาน (ควอนตัมดอท , อนุภาคนาโน 
และโฟโตนิคคริสตัล) เพื่อการนำไปใช้ (เช่น เลเซอร์ ตัวตรวจจับ เซ็นเซอร์) และ ระบบอินทิเกรทเซอร์กิต (โฟ
โตนิคอินทิเกรทเซอร์กิต 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). 

 
12017739 คณิตศาสตร์วิศวกรรมระบบการผลิต    3 (3–0–6) 

ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
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PREREQUISITE: NONE 

  การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ เวกเตอร์แคลคูลัส สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย 

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

 
12017830 การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

สำหรับประจุไฟฟ้าสถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า    3 (3-0-6) 

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI   

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

  การวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า สมการพ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเชิงความถี่ การ
แบ่งรูปทรง พ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเชิงความถี่  การประยุกต์
ในปัญหาการคายประจุไฟฟ้าสถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า 

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. 
 
12017831 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.  
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12017832 วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

  ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรขยายในวงจรรวม วงจรขยายผลต่างและวงจรหลายชั ้น การ
ตอบสนองทางความถี่ วงจรป้อนกลับ วงจรด้านเอาท์พุทและวงจรขยายกำลังสูง  วงจรออปแอมป์ วงจรดิจิ
ทอล 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 

 

12017833 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 

 

12017834 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 

แบบจำลองการแปลงข้อมูล สัญญาณรบกวนในการแปลงข้อมูล การจำกัดสัญญาณรบกวนใน
การแปลงข้อมูล การออกแบบวงจรรวมซีมอส  การออกแบบวงจรในการแปลงข้อมูล วงจรกรองความถี่โดยใช้
พ้ืนฐานการอินทิเกรตในซีมอส 
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Data converter modeling, data converter signal-to-noise ratio, noise-shaping 
data converters, CMOS integrated circuit design, data converter implementing, integrator-based 
CMOS filters 

 

12017835 เซนเซอร์สำหรับการผลิตขั้นสูง      3 (3-0-6) 
SENSORS FOR ADVANCED MANUFACTURING 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

หลักสูตรนี ้ เป ็นการแนะนำอย่างกว้างๆ เกี ่ยวกับเทคโนโลยีเซ ็นเซอร์ ซ ึ ่งแสดงโดย
แอพพลิเคชั่นที่ดึงมาจากอินเทอร์เฟซของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลที่แพร่หลาย การบรรยาย
ครอบคลุมหลักการและการทำงานของสถาปัตยกรรมและรูปแบบของเซ็นเซอร์ที่หลากหลาย รวมถึงเซนเซอร์
ประเภทต่างๆ เช่น ความดัน ความเครียด การกระจัด ความใกล้ ความร้อน สนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก ออปติคัล 
อะคูสติก คลื่นวิทยุ ความเฉื่อย และ ไบโออิเล็คตริก นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงอัลกอริทึมการประมวลผล
เซ็นเซอร์อย่างง่าย นักศึกษาจะได้นำเสนอโครงงานจบเทอมที่ได้รับมอบหมาย 

This course is a broad introduction to sensor technologies, illustrated by 
applications drawn from human-computer interfaces and ubiquitous computing. The lectures 
cover the principles and operation of a variety of sensor architectures and modalities, including 
pressure, strain, displacement, proximity, thermal, electric and magnetic field, optical, 
acoustic, RF, inertial, and bioelectric. Simple sensor processing algorithms and wired and 
wireless network standards are also discussed. Students are required to present a final project. 
 

12017932 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1  
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. 

 

12017933 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
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รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผู้สอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง
และมีเนื้อหาสัมพันธ์กับกับรายวิชาหัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2 

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. 
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ภาคผนวก จ 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมดุกลางมีให้บริการ 
 

ลำดับ รายช่ือ 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 มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานสากล 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 
8,500 บทความ รายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย มีความหมาย
ของศัพท์มากกว่า 110000 คำมีภาพประกอบและกราฟฟิคมากกว่า 
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ลำดับ รายช่ือ ขอบเขตของเนื้อหา 
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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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับปี พ.ศ. 2564 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่………8…กุมภาพันธ์…2555…………………………………………………………… 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบันได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม 

ครั้งที…่………/…25……เมื่อวันที่………………………………….. 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงภายในประเทศมากข้ึน 
4.2 เพื ่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ ่งกำหนดให้ทุก  

หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
4.3 เพื ่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่น ักศึกษาให้สามารถใช้ในการ 

ประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน 
4.4 เพ่ือให้หลักสูตรมีหลากหลายเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
4.5 เพ่ือปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ของผู้ที่

ต้องการเรียนมากขึ้น 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
5.2 ลดจำนวนหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษา แผน ข จากเดิม 39 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต โดยลด

จำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง จากเดิม 30 หน่วยกิต เป็น 
27 หน่วยกิต เพื่อให้จำนวนหน่วยกิตสอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษามากขึ้น 

5.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง จากเดิม 10 วิชา เป็น 16 
วิชา ดังนี้ 
1. 12017331 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
2. 12017332 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต 
3. 12017333 เหมืองข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ 
4. 12017334 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต 
5. 12017335 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต 
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6. 12017336 การประยุกต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 
7. 12017337 วัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต 
8. 12017338 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต 
9. 12017339 การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
10. 12017430 การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม 
11. 12017431 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป 
12. 12017432 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม 
13. 12017433 ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในกระบวนการผลิต 
14. 12017434 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นการผลติขัน้สงู 
15. 12017435 หุ่นยนต์เพื่อการผลิตขั้นสูง 
16. 12017931 หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1 

5.4 ปรับปรุงให้แผน ก แบบ ก 2 มีการแยกแขนงที่ชัดเจนเป็น 4 แขนง พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชาและ
จัดหมวดวิชาเลือกใหม่ให้สอดคล้องกับแขนงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภายในประเทศ ดังนี้ 
1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการผลิตขั้นสูง (Computer Simulation 

for Advanced Manufacturing System) 
2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 
3. แขนงวิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and Artificial Intelligence) 
4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (Microelectronics and sensors) 

5.5 เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยการปรับเปลี่ยนหมวดของรายวิชา ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันมากข้ึน 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐา น
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

 
- แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาบังคับ (หมวดวิชาพ้ืนฐานด้าน
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง) 

รวมทุกหมวดแล้ว
ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต 

- - 

หมวดวิชาเลือก - - 
หมวดวิชาสัมมนา 1* 1* 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 36 36 
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จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 
*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

 
- แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาบังคับ (หมวดวิชาพ้ืนฐานด้าน
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง) รวมทุกหมวดแล้ว

ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต 

9 9 

หมวดวิชาคณิตศาสตร์ - - 
หมวดวิชาเลือก 15 15 
หมวดวิชาสัมมนา 1* 1* 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 12 12 
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 36 36 

*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

- แผน ข 

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาบังคับ (หมวดวิชาพ้ืนฐานด้าน
วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง) รวมทุกหมวดแล้ว

ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต 

30 27 

หมวดวิชาการวิจัย 3 3 
หมวดวิชาเลือก - - 
หมวดวิชาสัมมนา 1* 1* 
หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 ถึง 6 หน่วยกิต 6 6 
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 39 36 

*เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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- ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการ
ผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หมวดวิชาสัมมนา และหมวดวิชาการวิจยั 
12017505 
วิทยานพินธ ์ 
THESIS 
36 (0-18-9) 
(แผน ก แบบ ก 1) 

12017031 
วิทยานพินธ ์ 
THESIS 
36 (0-18-9) 
(แผน ก แบบ ก 1) 

เปลี่ยนเป็นวิชาในหลักสูตร
นานาชาต ิ

12017403 
วิทยานพินธ ์ 
THESIS 
12 (0-12-6) 
(แผน ก แบบ ก 2) 

12017032 
วิทยานพินธ ์ 
THESIS 
12 (0-12-6) 
(แผน ก แบบ ก 2) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017801 

การศึกษาค้นควา้อิสระ  

INDEPENDENT STUDY  

6 (0-12-6)  

(แผน ข) 

12017033 

การศึกษาค้นควา้อิสระ  

INDEPENDENT STUDY  

6 (0-12-6)  

(แผน ข) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017001 
สัมมนา  
SEMINAR 
1 (0-3-2) 

(แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแผน ข) 

12017131 
สัมมนา  
SEMINAR 
1 (0-3-2) 

(แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแผน ข) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017602   

ระเบียบวธิีวิจยัสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   

RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING 
PROCESS DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

(แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแผน ข) 

12017231   

ระเบียบวธิีวิจยัสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   

RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING 
PROCESS DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

(แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแผน ข) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

หมวดวิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 
ไม่ม ี 12017331 

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  
STATISTICAL QUALITY CONTROL 
3 (3-0-6) 

ย้ายมาจากหมวดวิชาเลือก 
และเปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

ไม่ม ี 12017332 
การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต  

ย้ายมาจากหมวดวิชาเลือก 
และเปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION 
ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

ไม่ม ี 12017333 
เหมืองข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์  
DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 
3 (3-0-6) 

ย้ายมาจากหมวดวิชาเลือก 
และเปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017811   
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  
MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING 
INDUSTRY 
3 (3-0-6) 

12017334   
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  
MATHEMATICAL MODELLING FOR 
MANUFACTURING INDUSTRY 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017812 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต  
COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

12017335 
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต  
COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ
เปลี่ยนชื่อวิชา (ตัด s) 

12017813   
การประยกุต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรม  
APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL 
PROCESS 
3 (3-0-6) 

12017336   
การประยกุต์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรม  
APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL 
PROCESS 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017814   
วัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  
MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING 
INDUSTRY 
3 (3-0-6) 

12017337 
วัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  
MATERIAL SCIENCES FOR MANUFACTURING 
INDUSTRY 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ
เปลี่ยนชื่อวิชา (เติม s) 

12017815   
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต  
EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND 
MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

12017338   
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการขนส่งและการผลิต  
EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND 
MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017816   
การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพือ่งานประยุกต์ใน
อุตสาหกรรม  
ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR 
INDUSTRIAL APPLICATIONS 
3 (3-0-6) 

12017339 
การวิเคราะห์สัญญาณและระบบเพือ่งานประยุกต์ใน
อุตสาหกรรม  
ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR 
INDUSTRIAL APPLICATIONS 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017817 
การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม   

12017430 
การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม   

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
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ปรับปรุง 
STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING 
INDUSTRY 
3 (3-0-6) 

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

12017818 
การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป  
DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL 
FORMING PROCESSES 
3 (3-0-6) 

12017431 
การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป  
DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL 
FORMING PROCESSES 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017819 
การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม   
INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 
3 (3-0-6) 

12017432 
การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม   
INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017820 
ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ในกระบวนการผลิต  
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN 
MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

12017433 
ความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ในกระบวนการผลิต  
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN 
MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

ไม่ม ี 12017434 
การเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตขั้นสูง 
ENTREPRENEURSHIP FOR ADVANCED 
MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

ไม่ม ี 12017435 
หุ่นยนต์เพื่อการผลิตขั้นสูง 
ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

12017821 
หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1  
SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING 
SYSTEM 1 
3 (3-0-6) 

12017931 
หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 1   
SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING 
SYSTEM 1 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017822 
หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2   
SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING 
SYSTEM 2 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือก และเปลี่ยนเป็นวิชา
ในหลักสูตรนานาชาต ิ

12017823 
หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3  
SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING 
SYSTEM 3 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือก และเปลี่ยนเป็นวิชา
ในหลักสูตรนานาชาต ิ
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ปรับปรุง 
หมวดวิชาเลือก (เฉพาะ แบบ ก 2) 
12017123 
คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม   
COMPUTER AIDED ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

12017531 
คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม   
COMPUTER AIDED ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017124 
ระเบียบวธิีไฟไนท์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 
FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

12017532 
ระเบียบวธิีไฟไนท์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 
FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017125 
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)  
3 (3-0-6) 

12017533 
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)  
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017621 
พื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์   
FUNDAMENTAL OF HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

12017622 
การประมวลผลสัญญาณ 
SIGNAL PROCESSING 
3 (3-0-6) 

12017534 
การประมวลผลสัญญาณ 
SIGNAL PROCESSING 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017623 
การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกข้อมูล   
SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 
3 (3-0-6) 

12017535 
การประมวลสัญญาณขั้นสูงและการประยุกต์ใช้   
ADVANCED SIGNAL PROCESSING AND 
APPLICATIONS 
3 (3-0-6) 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
และเปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017624 
ทฤษฎีการเข้ารหัส 
CODING THEORY 
3 (3-0-6) 

12017536 
ทฤษฎีการเข้ารหัส 
CODING THEORY 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017625 
ทฤษฎีการเข้ารหัสชั้นสูงและการประยกุต์ใช้งาน 
ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS 
3 (3-0-6) 

12017537 
ทฤษฎีการเข้ารหัสชั้นสูงและการประยกุต์ใช้งาน 
ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017221 
วัสดุอิเล็กทรอนิกส ์
ELECTRONIC MATERIALS 
3 (3-0-6) 

12017538 
วัสดุอิเล็กทรอนิกส ์
ELECTRONIC MATERIALS 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017222 
วัสดุเฟรโ์รอิเล็กทริกและการประยุกต ์
FERROELECTRIC MATERIALS AND APPLICATION 

12017539 
วัสดทุี่ใช้ในการผลิตขั้นสูง 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ
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ปรับปรุง 
3 (3-0-6) SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED 

MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

12017223 
เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง 
THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND 
TECHNOLOGIES 
3 (3-0-6) 

12017630 
เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง 
THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND 
TECHNOLOGIES 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017224 
การวิเคราะห์เชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ 
PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF 
MATERIALS 
3 (3-0-6) 

12017631 
การวิเคราะห์เชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ 
PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS 
OF MATERIALS 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

ไม่ม ี 12017632 
พื้นฐานด้านวัสดุเพื่อพลังงานและความยั่งยืน 
FUNDAMENTALS OF MATERIALS FOR ENERGY AND 
SUSTAINABILITY 
3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

12017420 
ฟิสิกส์ของอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 
PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 
3 (3-0-6) 

12017633 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 
SEMICONDUCTOR DEVICES 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ
เปลี่ยนชื่อวิชา 

12017302 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร 
MACHINE LEARNING 
3 (3-0-6) 

12017634 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร 
MACHINE LEARNING 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017304 
เทคนิคในปัญญาประดิษฐ ์
TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
3 (3-0-6) 

12017635 
เทคนิคในปัญญาประดิษฐ์ 
TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017321 
การประมวลผลภาพ 
IMAGE PROCESSING 
3 (3-0-6) 

12017636 
การประมวลผลภาพ 
IMAGE PROCESSING 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017322 
จักรกลวิทัศน ์
MACHINE VISION 
3 (3-0-6) 

12017637 
ระบบภาพและการจดจำรูปแบบ 
PATTERN RECOGNITION AND VISUAL SYSTEMS 
3 (3-0-6) 

ปรับปรุงเนื้อหาโดยรวม
เนื้อหาจากวิชา 
12017322 จักรกลวิทัศน์ 
และ 12017323 การ
เรียนรู้จดจำสำหรับ
จักรกลวิทัศน์เข้าดว้ยกัน 
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ปรับปรุง 
และเปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017323 
การเรียนรู้จดจำสำหรับจกัรกลวิทัศน์ 
PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE VISION 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ยุบเนื้อหาอยู่ในรายวิชา 
12017638 

ไม่ม ี 12017638 
การเรียนรู้เชิงลึก 
DEEP LEARNING 
3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

12017324 
พื้นฐานของโครงข่ายนิวรอน 
INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 
3 (3-0-6) 

12017639 
พื้นฐานของโครงข่ายนิวรอน 
INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017325 
ชีววิทยาทางพันธุกรรม 
GENETIC NEUROBIOLOGY 
3 (3-0-6) 

12017730 
ชีววิทยาทางพันธุกรรม 
GENETIC NEUROBIOLOGY 
3 (3-0-6) 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
และเปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสุตรนานาชาต ิ

12017521 
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต ์
EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 
3 (3-0-6) 

12017731 
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับกระบวนการผลิต 
EMBEDDED SYSTEM FOR ADVANCED 
MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

ปรับปรุงเนื้อหาโดยรวม
เนื้อหาจากวิชา 
12017521 การออกแบบ
ระบบสมองกลฝังตัวและ
การประยกุต์ และ 
12017522 ไมโคร
โพรเซสเซอร์และการ
เช่ือมต่อใช้งานสำหรับ
ระบบสมองกลฝังตัว เข้า
ด้วยกัน และเปลี่ยนเป็น
วิชาในหลักสูตรนานาชาต ิ

12017522 
ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งานสำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 
MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR 
EMBEDDED SYSTEM 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ยุบเนื้อหาอยู่ในรายวิชา 
12017732 

12017523 
การพัฒนาระบบปฏิบัตกิารและโปรแกรมประยุกต์แบบ
โอเพนซอร์ส 
OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE 
DEVELOPMENT 
3 (3-0-6) 

12017732 
การพัฒนาระบบปฏิบัตกิารและโปรแกรมประยุกต์แบบ
โอเพนซอร์ส 
OPEN-SOURCE OPERATING SYSTEM AND 
SOFTWARE DEVELOPMENT 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนชื่อวิชา (เติม - ที่ 
OPEN-SOURCE) และ
เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิแก้ไข
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
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ปรับปรุง 
12017524 
การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพบนระบบ
สมองกลฝังตัว 
SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED 
SYSTEM 
3 (3-0-6) 

12017733 
การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพบนระบบ
สมองกลฝังตัว 
SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED 
SYSTEM 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017525 
ปัญญาประดิษฐ์และเหมอืงข้อมูลสำหรบัยุคไอโอที 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS 
FOR INTERNET OF THING (IOT) 
3 (3-0-6) 

12017734 
ปัญญาประดิษฐ์และเหมอืงข้อมูลสำหรบัยุคไอโอที 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS FOR INTERNET OF THING (IOT) 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017421 
เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 
OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 
3 (3-0-6) 

12017735 
เครื่องมือและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 
OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017422 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรยี์และอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ 
ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 
3 (3-0-6) 

12017736 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินทรยี์และอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ 
ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017423 
ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 
PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL 
ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

12017737 
ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 
PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL 
ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

12017425 
นาโนโฟโตนิคส ์
NANOPHOTONICS 
3 (3-0-6) 

12017738 
นาโนโฟโตนิคส์ 
NANOPHOTONICS 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนเป็นวิชาใน
หลักสูตรนานาชาต ิ

ไม่ม ี 12017739 
คณิตศาสตร์วิศวกรรมระบบการผลิต  
ENGINEERING MATHEMATICS FOR 
MANUFACTURING 
3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

ไม่ม ี 12017830 
การวิเคราะห์ระเบยีบวธิีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สำหรับประจุไฟฟา้สถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า 
APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN 
ESD/EMI 
3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

ไม่ม ี 12017831 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง  

วิชาใหม ่
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ปรับปรุง 
HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS 
3 (3-0-6) 

ไม่ม ี 12017832 

วงจรรวมแอนะลอ็กในระบบการผลิต 

ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR 
MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

ไม่ม ี 12017833 

การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต 

DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

ไม่ม ี 12017834 

วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต 

MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR 
MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

 12017835 

เซนเซอร์สำหรับการผลิตขั้นสูง 

SENSORS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม ่

ไม่ม ี 12017932 
หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 2   
SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING 
SYSTEM 2 
3 (3-0-6) 

ย้ายมาจากหมวดวิชา
พื้นฐานด้านวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง และ
เปลี่ยนเป็นวิชาในหลักสูตร
นานาชาต ิ

ไม่ม ี 12017933 
หัวข้อคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตขั้นสูง 3  
SELECTED TOPICS IN ADVANCED 
MANUFACTURING SYSTEM 3 
3 (3-0-6) 

ย้ายมาจากหมวดวิชา
พื้นฐานด้านวิศวกรรม
ระบบการผลิตขั้นสูง 

12017121 
การวิเคราะห์ระเบยีบวธิีเชิงตัวเลขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
สำหรับประจุไฟฟา้สถิตและการรบกวนทางไฟฟ้า   
APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICSIN 
ESD/EMI 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

12017122 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง   

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 
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ปรับปรุง 
HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS 
3 (3-0-6) 
12017424 
เลเซอร์ 
LASERS 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

12017721 
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ
STATISTICAL QUALITY CONTROL 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือก และเปลี่ยนเป็นวิชา
ในหลักสูตรนานาชาต ิ

12017722 
การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต 
DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION 
ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือก และเปลี่ยนเป็นวิชา
ในหลักสูตรนานาชาต ิ

12017723 
เหมืองข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ 
DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 
3 (3-0-6) 

ไม่มี ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือก และเปลี่ยนเป็นวิชา
ในหลักสูตรนานาชาต ิ
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ภาคผนวก ช 
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
 

ผลงานวิชาการ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.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, In press. doi: 10.1007/s11664-021-
09061-w. 

- 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. 

- Kamol Wasapinyokul, Santhad Chuwongin, Ajchara Charoensook, “Effects of baffle 
reflection and shadow in an integrating sphere on the total luminous flux 
measurement of a linearly-shaped lamp”, Acta Imeko, 6(4), 105 – 112, 2017. doi: 
10.21014/acta_imeko.v6i4.443. 

https://doi.org/10.1007/s11664-021-09061-w
https://doi.org/10.1007/s11664-021-09061-w
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.48356
https://acta.imeko.org/index.php/acta-imeko/article/view/IMEKO-ACTA-06%20%282017%29-04-17
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ผศ.ดร.สันทัด ชูวงค์อินทร์ 
International publications (5 ปีย้อนหลัง) 
- 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 

- Kamol Wasapinyokul, Santhad Chuwongin, Ajchara Charoensook, Effects of baffle 
reflection and shadow in an integrating sphere on the total luminous flux 
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- 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). 

- P. Intawin, W. Leenakul, P. Yongsiri, P. Jantaratana, S. Eitssayeam, G. Rujijanagul, K. 
Pengpat, "Fabrication and characterization of BaTiO3-Ni0.8Zn0.2Fe2O4-B2O3-Na2O-SiO2 
multiferroic glass ceramics", J. Nanosci. Nanotechnol, : 16, 12866-12870 (2016) 

- P. Butnoi, P. Intawin, P. Yongsiri, N. Pisitpipathsin, P. Pengpad, P. Bintachitt and K. 
Pengpat, "Effect of BCZT Dopant on Ferroelectric Properties of PZT Ceramics", Key 
Eng. Mater. : 675-676, 509-512 (2016).



มคอ. 2  166 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติขั้นสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผศ.ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต 

International publications (5 ปีย้อนหลัง) 
- Kampun, P., Lekawat, L., Tongsomporn, D. Magnetic write field characterization in 

heat-Assisted magnetic recording systems, Japanese Journal of Applied Physics, 
2020, 59(SE), SEEC03 

- Lekawat, L., Kampun, P., Manufacturing Performance and Yield Prediction with 
Continuous Process Variables, ISCIT 2018 - 18th International Symposium on 
Communication and Information Technology, 2018, pp. 404–407, 8587984 
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