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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

 (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ภาษาอังกฤษ)  Master of Engineering  

Program in Advanced Manufacturing System Engineering 

(International Program) 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 

   (ภาษาอังกฤษ)  Master of Engineering (Advanced Manufacturing System  

    Engineering) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 

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

 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 

3.1 แผน ก 1 สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

 

3.2 แผน ก 2 สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับระบบการผลิตข้ันสูง (Computer Simulation 

for Advanced Manufacturing System) 

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร (Material Sciences) 
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3. แขนงวิชาหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics and Artificial Intelligence) 

4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (Microelectronics and sensors) 

 

3.3 แผน ข สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

สำหรับแผน ก แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข จำนวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

 หลกัสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข 

  

5.2 ภาษาท่ีใช 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและหนังสือท่ีใชอาจเปนภาษาอังกฤษ

ในบางรายวิชา 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ     

 

5.3 การรับเขาศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 

 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

⇒ ชื่อสถาบัน 

........................................................................................................................…….. 

⇒ รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน

........................................................................................... 

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

⇒ ชือ่สถาบัน.................................................................ประเทศ............................................ 
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⇒ รูปแบบของการรวม 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน)

  

5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2564 

เม่ือวันท่ี 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 8/2564 

เม่ือวันท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในป

การศึกษา 2560 

 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรระบบการผลิต หรือ ผูจัดการระบบการผลิต 

2. วิศวกรโครงการ วิศวกรท่ีปรึกษาระบบการผลิต 

3. ขาราชการ วิศวกรในสวนราชการท่ีเก่ียวของกับระบบการผลิต  

4. ผูประกอบการตาง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม 

 

9. ช่ือเลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ชื่อ-สกุล 

(ระบุตำแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1009-01224-60-3 

- Ph.D. (Electrical 

Engineering), 2554  

- M.Sc. (Optics and 

Photonics), 2549  

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 

2544 

- University of Cambridge, 

UK  

- Imperial College London, 

UK 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. ผศ.ดร.สันทัด ชูวงคอินทร 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1009-01224-60-3 

- 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

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3. ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 

1-5099-00413-68-1 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร), 2557 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร), 2553 

- วท.บ. (วัสดุศาสตร), 2551 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตตองดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกวางใหครอบคลุมภาค

การผลิตอยางแทจริงและเชื่อมโยงกันในอุตสาหกรรมการผลิตโดยภาพรวมและอยูบนพื้นฐานของ

ความมีศักยภาพและความสามารถหลัก โดยมีการผนวกเขากับการใชองคความรูและนวัตกรรมท่ี

เรียกวาอุตสาหกรรมสรางสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง ซึ่งมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยอยางมากใน

ปจจุบัน โดยมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวกกับระบบการผลิตขั้นสูง รวมถึงมีการ

ประยุกตระบบหุนยนตมาใชในระบบการผลิตอยางแพรหลาย เปนผลทำใหภาคอุตสาหกรรมตองการ

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงดังกลาว เพื่อเปนการสรางมูลคาเพ่ิม
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และคุณคาใหกับสินคาอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมของประเทศมี

ศักยภาพในการผลิตท่ีสูงข้ึนอีกดวย 

 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เนื่องจากในปจจุบันระบบการผลิตไดมุงเนนไปสูระบบการผลิตที่มีการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

ตางๆ เชน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีหุนยนต และเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ เปน

ตน มาใชในการการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีดังกลาวจะ

เปนการพัฒนานวัตกรรมท่ีชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางสะดวก

และอยูรวมกันในสังคมไดอยางยั ่งยืน ดังนั้นการพัฒนากำลังคนทางดานวิศวกรรมศาสตรจึงมี

ความสำคัญมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเปนรากฐานในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ใหมีความเขมแข็งสืบไป 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กลาวขางตน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง จึงเปนไปเพื่อผลิตนักการศึกษาดานระบบ

อุตสาหกรรมการผลิต และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ท่ีสามารถจัดการศึกษาทามกลางความเปลี่ยนแปลง 

และใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางคน ซึ่งเปนปจจัยหลักที่จะสนับสนุนการแขงขันของ

ประเทศโดยยึดองคความรูเปนพื้นฐาน อีกทั้งใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของ

สังคมและวัฒนธรรม โดยการสรางจิตสำนึก คานิยมเจตคติ ถายทอดองคความรู ภูมิปญญาไทย และ

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

  

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงสอดคลองตามพันธกิจ

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน ดานการจัดการ

เรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ี เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ี

เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ / ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ / ภาควิชาอ่ืน)  

  

13.1 กลุมวิชา / ภาควิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 

 หมวดวิชาบังคับ 

 หมวดวิชาเลือก 
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 วิทยานิพนธ/การคนควาวิจัย 

 ไมมี 

 

13.2 กลุมวิชา / ภาควิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

 หมวดวิชาบังคับ 

 หมวดวิชาเลือก 

 วิทยานิพนธ/การคนควาวิจัย 

 ไมมี 

 

13.3 การบริหารจัดการ  

 ไมมี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

1.1 ปรัชญาและความสำคัญ 

ผลิตบุคลากรนักวิจัยที ่มีองคความรู ความสามารถทั ้งทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยเนนใหมีความ

เชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงใหนำมาซึ่งการคนควาและพัฒนา

วิทยาการใหมเพ่ือตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูงท้ังภายในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน เชน อุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสกไดรฟ อุตสาหกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

และอุตสาหกรรมยานยนต ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีสำคัญตอเศรษฐกิจภาคการสงออกของประเทศไทย

และภูมิภาคอาเซียน 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนา เสริมสรางและสะสมองคความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิต

ขั้นสูง ที่เกี่ยวของในประเทศไทย เพื่อใหสามารถพัฒนาอุปกรณและประยุกตในการใชงาน

ตาง ๆ ได 

1.2.2 เพื ่อใหนักศึกษาสามารถเพื ่อเพิ ่มพูนความรู และการวิเคราะหการแกปญหาใหตรงตาม

แนวทางหรือประสบการณที ่น ักศึกษาประสบแลวนำมาประยุกตกับแนวความคิดทาง

วิศวกรรมท่ีนักศึกษาจะเรียนรูได 

1.2.3 เพื่อผลิตนักศึกษาท่ีมีความรอบรูพื้นฐานทางวิศวกรรมอยางเปนระบบ สามารถบูรณาการ

วิชาการในสาขาวิชาตางๆ ดานสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง เพื่อนำไปพัฒนาและ 

แกไขปญหาทางการศึกษาอันเปนรากฐานในการพัฒนาสังคม 

1.2.4 เพื่อพัฒนานักศึกษาที่จะไปประกอบอาชีพในองคกรตางๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณดาน

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

1.2.5 มุงผลิตนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกของสังคมวัฒนธรรม และ

สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ช้ันปท่ี 1 

2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรูและวิเคราะหการแกปญหาทางดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

ช้ันปท่ี 2 
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2.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู จากผลงานวิจัยจากหลายแขนงสำหรับการแกปญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ัน

สูง ใหมีมาตรฐานไมต่ำกวา

เกณฑท่ี สกอ.กำหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของภาครัฐ

และภาคอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูง 

และการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

- เอกสารหลักสูตรปรับปรุง

ฉบับปรับปรุง 

- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2. พัฒนาอาจารยประจำ

หลักสูตร 

- ประชุมวางแผน ติดตาม

ทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

- สนับสนุนใหอาจารยประจำ

หลักสูตรเขารับการฝกอบรม

พัฒนาองคความรู กระบวน 

การสอน การประชุมวิชาการ

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- สงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยประจำหลักสูตรรวมทำ

วิจัยกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ

พัฒนาองคความรูท่ีหลากหลาย  

- อาจารยประจำหลักสูตรมี

สวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผนติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของ

ภาคอุตสาหกรรมตอบัณฑิต

ในดานทักษะความรู 

ความสามารถของบัณฑิต 

3. ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการ

ของหนวยงานท้ังภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ัน

สูง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ

ความตองการของภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

- จัดทำหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

- มีการประชุมเพ่ือพิจารณา

การดำเนินการหลักสูตร 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมี

การปรับปรุงหลักสูตรตาม

กำหนด 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- จัดทำ มคอ.3 หรือรายละเอียด

ของรายวิชา 

- จัดทำ มคอ.7 หรือ รายงานผล

การดำเนินการของหลักสูตร  

- เอกสาร มคอ.3 หรือ

รายละเอียดของรายวิชาท่ี

เปดสอนในหลักสูตร 

- เอกสาร มคอ.7 หรือ รายงาน

ผลการดำเนินการของ

หลักสูตร ปการศึกษาละ 1 

ครั้ง 

4. พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอการจัดการ

เรียนการสอน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

- ผลการทบทวนผลการสอบ

เปนไปตามมาตรฐาน 

- ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

- ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

 

1.1 ระบบ 

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกำหนดตาง ๆ ไปเปนตามขอบังคับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 (ภาคผนวก ก) 

 

1.2 การจัดการศึกษา (ภาคการศกึษาพิเศษ) 

 มี 

 ไมมี 

 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 มี (ระบุ …………………………………………………………………………………………) 

 ไมมี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

 นอกวัน – เวลาราชการ วันจันทร – ศุกร เวลา 16:30 – 19:30 น. และวันเสาร – อาทิตย 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – พฤศจกิายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เมษายน 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

- แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2  

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือกำลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทายของ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ขอกำหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับของสถาบัน

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และขอบังคับสถาบันวา

ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ค) 

- แผน ข 
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1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร 

หรือ สาขาที่เกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) รับรอง หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำหลักสูตร ขอกำหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับของสถาบันวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และขอบังคับสถาบัน วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ค) 

2. ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.50สำหรับนักศึกษาแรกเขาที่มีประสบการณ

การทำงานในสาขาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตไมนอยกวา 1 ป หรือมีแตมระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.00 สำหรับนักศึกษาท่ีไมมีประสบการณทำงาน 

3. ผูที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขารับการ

คัดเลือกเขาศึกษาตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

- เกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร หรือ 

สาขาท่ีเก่ียวของจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 

หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร ขอกำหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับของสถาบันวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และขอบังคับสถาบัน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบ

กาวหนา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ค) 

 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

- ขอจำกัดดานความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

- ขอจำกัดดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

- ใหน ักศึกษาเร ียนรายวิชาอื ่นเพิ ่มเติมตามคำแนะนำของอาจารย ท ี ่ปร ึกษาหรือคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

- ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีสถาบันฯ เปดสอน 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

- แผน ก แบบ ก 1 รับนักศึกษาท่ีมีสัญชาติไทย และนักศึกษาตางชาติ 

จำนวนนักศึกษา 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
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ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 0 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา 0 10 10 10 10 

 

- แผน ก แบบ ก 2 รับนักศึกษาท่ีมีสัญชาติไทย และนักศึกษาตางชาติ 

จำนวนนักศึกษา 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 ไทย + ตางชาติ 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 ไทย + ตางชาติ 0 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา ไทย + ตางชาต ิ 0 10 10 10 10 

 

- แผน ข รับนักศึกษาท่ีมีสัญชาติไทย และนักศึกษาตางชาติ 

จำนวนนักศึกษา 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 ไทย + ตางชาติ 15 15 15 15 15 

ชั้นปท่ี 2 ไทย + ตางชาติ 0 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา ไทย + ตางชาต ิ 0 15 15 15 15 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

ใชงบประมาณประจำป หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และคาครุภัณฑของวิทยาลัยนวัตกรรม

การผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ไมรวมคาใชจายอื่นๆ เชน 

ในกรณีท่ีตองเดินทางไปศึกษาวิจัยในตางประเทศ) 

 

2.6.1 งบประมาณรายรับ 

- คาลงทะเบียน 

แผนการศึกษา 
คาลงทะเบียนตอคนตอป (คิด 2 ภาคการศึกษา) (บาท) 

สำหรับนักศึกษาท่ีมีสัญชาติไทย สำหรับนักศึกษาตางชาติ 

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 
งบประมาณรายรับประจำปงบประมาณ (บาท) 

2564 2565 2566 2567 2568 

- คาบำรุงการศึกษา - - - - - 

- คาลงทะเบียน (เหมาจาย) 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 งบประมาณรายจาย 

รายละเอียดรายจาย* 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ (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 

- งบรายจายอ่ืน 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 

- งบรายจายอ่ืน วิทยาลัย 224,330.76 224,330.76 224,330.76 224,330.76 224,330.76 

- งบใหสถาบันฯ 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 

คาใชจายเฉลี่ย/นักศึกษา/ป 230,997.24 115,498.62 115,498.62 115,498.62 115,498.62 

คาใชจายเฉลี่ย/นักศึกษา/เทอม 115,498.62 57,749.31 57,749.31 57,749.31 57,749.31 
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* หมายเหตุ ขอมูลจากการศึกษาคาใชจายตอหนวย ปงบประมาณ 2562 เม่ือตั้งใหมีจำนวน นศ เปน 70 คน 

และเปนหลักสูตรนานาชาติ คิดเฉพาะตนทุนจากเงินรายได 

** หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาหลักสูตรใหม 

  

2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบชั้นเรยีน  

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก  

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก  

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)  

 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต  

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................................ 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)  

เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  

3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    

- แผน ก แบบ ก 1    36 หนวยกิต 

- แผน ก แบบ ก 2    36 หนวยกิต 

- แผน ข     36 หนวยกิต 

  

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 และแผน ข 

ดังนี้ 

 

- แผน ก แบบ ก 1  

เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม หรืออาจกำหนดใหเรียน

รายวิชาเพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดยไมนับหนวยกิต 

ในจำนวน 36 หนวยกิต แบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้ 
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ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 1 หนวยกิต* 

ค. หมวดวิชาการวิจัย (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 3 หนวยกิต* 

รวม 36 หนวยกิต 

  

- แผน ก แบบ ก 2 

เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทาง

วิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 

ในจำนวน 36 หนวยกิต แบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้ 

1. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 1 หนวยกิต* 

3. หมวดวิชาการวิจัย (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 3 หนวยกิต* 

4. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 9 หนวยกิต 

5. หมวดวิชาเลือก  15 หนวยกิต 

รวม 36 หนวยกิต 

 

- แผน ข 

เนนการศึกษารายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวของดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูงโดยไมตอง

ทำวิทยานิพนธ แตตองมีการศึกษาคนควาอิสระเพ่ิมเติม 

ในจำนวน 36 หนวยกิต แบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 1 หนวยกิต* 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต 

ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 27 หนวยกิต 

รวม 36 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

- ความหมายของรหสัประจำรายวิชา 

รหัสวิชา เปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  

รหัสตัวท่ี  1,2  ไดแกเลข  12  หมายถึง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

รหัสตัวท่ี  3,4  ไดแกเลข  01  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง

รหัสตัวท่ี  5  ไดแกเลข  7  หมายถึง  หลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสตัวท่ี  6,7,8    หมายถึง  ลำดับท่ีของวิชา 

 

แผน ก แบบ ก 1 

 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ จำนวน 36 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017031 วิทยานิพนธ       36 (0-18-9) 

 THESIS  

 

ข. หมวดวิชาสัมมนา จำนวน 1 หนวยกิต (แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017131 สัมมนา       1 (0-3-2) 

 SEMINAR 

 

ค. หมวดวิชาการวิจัย จำนวน 3 หนวยกิต (แผน ก แบบ ก 1 เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ  3 (3-0-6) 

 RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 
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แผน ก แบบ ก 2 

 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ จำนวน 12 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017032 วิทยานิพนธ       12 (0-18-9) 

 THESIS  

 

ข. หมวดวิชาสัมมนา จำนวน 1 หนวยกิต (แผน ก แบบ ก 2 เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017131 สัมมนา       1 (0-3-2) 

 SEMINAR 

 

ค. หมวดวิชาการวิจัย จำนวน 3 หนวยกิต (แผน ก แบบ ก 2 เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ  3 (3-0-6) 

 RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

 

ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 9 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017331 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

 STATISTICAL QUALITY CONTROL 

12017332 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   3 (3-0-6) 

  DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

12017333 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห    3 (3-0-6) 

 DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

12017334 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

 MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017335 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 

12017336 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลติอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

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

 MATERIAL SCIENCES FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017338 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต  3 (3-0-6) 

 EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12017339 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12017430 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 

 STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017431 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป 3 (3-0-6) 

 DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12017432 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

 INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12017433 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12017434 การเปนผูประกอบการดานการผลิตข้ันสูง   3 (3-0-6) 

 ENTREPRENEURSHIP FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017435 หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสูง     3 (3-0-6) 

 ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017931 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

 

จ. หมวดวิชาเลือก 

แผน ก แบบ ก 2 แตละแขนงเลือกเรียน 15 หนวยกิต โดยอยางนอย 9 หนวยกิตตองเปนวิชาจากแขนง

วิชาเดียวกันดังตอไปนี้ 

1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับระบบการผลิตขั้นสูง (Computer Simulation for 

Advanced Manufacturing System) 

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร (Material Sciences) 

3. แขนงวิชาหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics and Artificial Intelligence) 

4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (Microelectronics and sensors) 
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1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับระบบการผลิตข้ันสูง (Computer Simulation for 

Advanced Manufacturing System) 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017531 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED ENGINEERING  

12017532 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม  3 (3-0-6) 

 FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING  

12017533 พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ  3 (3-0-6) 

 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)  

12017534 การประมวลผลสัญญาณ     3 (3-0-6) 

 SIGNAL PROCESSING 

12017535 การประมวลสัญญาณข้ันสูงและการประยุกตใช    3 (3-0-6) 

 ADVANCED SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS 

 12017536  ทฤษฎีการเขารหัส  3 (3-0-6) 

 CODING THEORY  

12017537 ทฤษฎีการเขารหัสชั้นสูงและการประยุกตใชงาน   3 (3-0-6) 

 ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12017933 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

 

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร (Material Sciences) 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017538 วัสดุอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-6) 

 ELECTRONIC MATERIALS 

12017539 วัสดุท่ีใชในการผลิตข้ันสูง     3 (3-0-6) 

 SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING   

12017630 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง    3 (3-0-6) 

 THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

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

12017632 พ้ืนฐานดานวัสดุเพ่ือพลังงานและความยั่งยืน  3 (3-0-6) 

 FUNDAMENTALS OF MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 

12017633  อุปกรณสารก่ึงตัวนำ  3 (3-0-6) 

  SEMICONDUCTOR DEVICES 

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12017933 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

 

 

3. แขนงวิชาหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics and Artificial Intelligence) 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017634 การเรียนรูของเครื่องจักร  3 (3-0-6) 

 MACHINE LEARNING 

12017635 เทคนิคในปญญาประดิษฐ  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 การเรียนรูเชิงลึก  3 (3-0-6) 

 DEEP LEARNING 

12017639 พ้ืนฐานของโครงขายนิวรอน  3 (3-0-6) 

 INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 

12017730 ชีววิทยาทางพันธุกรรม  3 (3-0-6) 

 GENETIC NEUROBIOLOGY 

12017731 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับกระบวนการผลิตข้ันสูง  3 (3-0-6) 

  EMBEDDED SYSTEM FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017732 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบโอเพนซอรส  3 (3-0-6) 

 OPEN-SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE DEVELOPMENT 

12017733 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 
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 บนระบบสมองกลฝงตัว   3 (3-0-6) 

 SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 

12017734 ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสำหรับยุคไอโอที  3 (3-0-6) 

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  

 FOR INTERNET OF THING (IOT) 

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

 SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12017933 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

 

4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (Microelectronics and sensors) 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017735 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส  3 (3-0-6) 

 OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 

12017736 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได  3 (3-0-6) 

 ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

12017737 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง  3 (3-0-6) 

 PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

12017738 นาโนโฟโตนิคส      3 (3-0-6) 

 NANOPHOTONICS 

12017739 คณิตศาสตรวิศวกรรมระบบการผลิต     3 (3-0-6) 

 ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

12017830 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 สำหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา   3 (3-0-6) 

 APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI 

12017831 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง     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 เซนเซอรสำหรับการผลิตข้ันสูง     3 (3-0-6) 

 SENSORS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

 SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12017933 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

 SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

 

แผน ข 

 

ก. หมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ จำนวน 6 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017033 การศึกษาคนควาอิสระ      6 (0-12-6) 

 INDEPENDENT STUDY 

  

ข. หมวดวิชาสัมมนา จำนวน 1 หนวยกิต (แผน ข เรียนโดยไมนับหนวยกิต) 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017131 สัมมนา       1 (0-3-2) 

 SEMINAR 

 

ค. หมวดวิชาการวิจัย จำนวน 3 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ  3 (3-0-6) 

 RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

 

ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง แผน ข เลือกเรียน 27 หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห    3 (3-0-6) 

 DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

12017334 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

 MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017335 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 

12017336 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลติอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

12017337 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

 MATERIAL SCIENCES FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017338 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต  3 (3-0-6) 

 EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12017339 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12017430 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 

 STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12017431 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป 3 (3-0-6) 

 DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12017432 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

 INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12017433 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12017434  การเปนผูประกอบการดานการผลิตข้ันสูง   3 (3-0-6) 

 ENTREPRENEURSHIP FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017435  หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสูง      3 (3-0-6) 

 ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12017931 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 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  

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017031 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต* 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 

MANUFACTURING PROCESS 

3 (3–0–6) 

 รวม 9 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017031 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

12017131 สัมมนา* 

SEMINAR 

1 (0–3–2) 

 รวม 9 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017031 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

 รวม 9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
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12017031 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

 รวม 9 

 รวมตลอดหลักสูตร 36 

 

- แผน ก แบบ ก 2  

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต* 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 

MANUFACTURING PROCESS 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

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 

 *เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017131 สัมมนา* 

SEMINAR 

1 (0-3-2) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 3 (3-0-6) 



มคอ. 2  26 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 

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 

  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017032 วิทยานิพนธ 

THESIS 

6 (0-12-6) 

 รวม 6 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017032 วิทยานิพนธ 

THESIS 

6 (0-12-6) 

 รวม 6 

 รวมตลอดหลักสูตร 36 
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- แผน ข  

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 

MANUFACTURING PROCESS  

3 (3-0-6) 

 รวม 9 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

 รวม 9 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017131 สัมมนา* 

SEMINAR 

1 (0-3-2) 

 รวม 9 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12017XXX วิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

FUNDAMENTAL COURSES IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017033 การศึกษาคนควาอิสระ  

INDEPENDENT STUDY 

6 (0-12-6) 

 รวม 9 

 รวมตลอดหลักสูตร 36 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

- ดูในภาคผนวก ง 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

  

ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1009-01224-60-3 

- Ph.D. (Electrical 

Engineering), University of 

Cambridge, UK, 2554  

- M.Sc. (Optics and 

Photonics), Imperial 

College London, UK, 2549  

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2544 

1. งานวิจัย 

- Optics and Photonics 

2. ตำราเรียน  

- 

3. ภาระงานสอน 

- Design and 

manufacturing for 

material forming 

processes  
- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

-  

2. ผศ.ดร.สันทัด ชูวงศอินทร 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1801-00256-58-2 

 

 

- 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

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2538 

1. งานวิจัย 

- Laser and Optics 

2. ตำราเรียน  

- 

3. ภาระงานสอน 

- Mathematical 

modelling for 

manufacturing industry 
- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

4. ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 

1-5099-00413-68-1 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557 

1. งานวิจัย 

- Material Sciences 

2. ตำราเรียน  
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- วท.ม. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553 

- วท.บ. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551 

- 

3. ภาระงานสอน 

- Selected materials for 

advanced 

manufacturing 
- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

3.2.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1014-00493-63-7 

- Ph.D. (Electrical and 

Computer Engineering), 

Carnegie Mellon 

University, USA, 2536 

- M.S. (Electro - Physics), 

George Washington 

University, Washington, 

USA, 2532 

- วศ.บ. (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

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.ชานนท วริสาร 

(สาขาวิชาโทรคมนาคม) 

3-3414-00189-27-8 

 

 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2554 

- วศ.บ. (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) (เกียรตินิยม

อันดับ 1), สถาบันเทคโนโลยี

1. งานวิจัย 

- 2D Modulation Code, 

2D Detection, 2D 

Equalization 

2. ตำราเรียน  

-  

3. ภาระงานสอน  

- Signal processing 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

2548 

3. รศ.ดร.จตุพร ทองศรี 

(สาขาวิชาวิศวกรรมการ

ผลิต) 

3-3204-00026-75-1 

- วท.ด (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2549 

- วท.บ. (ฟสิกส), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545 

1. งานวิจัย 

- ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต 

- พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ 

- การตอบสนองทางไฟฟาของ

ไดอิเลิกทริก 

2. ตำราเรียน  

- 

3. ภาระงานสอน 

- Computer Aided 

designs and 

manufacturing 

4. ผศ.ดร.วรวุฒ ิมรรคเจริญ 

(สาขาวิชาวัสดุศาสตร) 

3-7403-00472-09-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547 

- วท.บ. (ฟสิกส), 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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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

5. รศ.ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ 

(สาขาวิชาฟสิกส) 

3-7706-00728-13-5 

 

 

- วท.ด. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2548 

- วท.บ. (ฟสิกส เกียรตินิยม

อันดับ 1), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

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

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1024-00526-90-1 

 

 

 

 

 

- Ph.D. (Electrical 

Engineering), University of 

Houston, USA, 2548 

- M.S. (Electrical 

Engineering), University of 

Houston, USA, 2544 

- วศ.บ. (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

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 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

7. ผศ.ดร.สันทัด ชูวงศอินทร 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1801-00256-58-2 

 

 

- 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

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2538 

4. งานวิจัย 

- Laser and Optics 

5. ตำราเรียน  

- 

6. ภาระงานสอน 

- Mathematical 

modelling for 

manufacturing industry 
- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

8. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1009-01224-60-3 

 

- Ph.D. (Electrical 

Engineering), University of 

Cambridge, UK, 2554 

- M.Sc. (Optics and 

Photonics), Imperial 

College London, UK, 2549 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2544 

1. งานวิจัย 

- Optics and Photonics 

2. ตำราเรียน  

- 

3. ภาระงานสอน 

- Design and 

manufacturing for 

material forming 

processes  
- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

9. ผศ.ดร.คมกฤษ จักษุคำ 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-4001-01142-09-0 

 

- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2558 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2550 

- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา

อุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ, 2545 

1. งานวิจัย 

- Embedded System 

2. ตำราเรียน  

- 

3. ภาระงานสอน 

- Embedded systems for 

logistic and 

manufacturing 

- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

10.ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

- Ph.D. (Electronics), 

University of Kent at 

Canterbury, UK, 2527  

- M.Eng. (Electrical 

Engineering), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2521 

- B.Eng. 

(Telecommunication 

Engineering), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2519 

1. งานวิจัย 

- Electrical Engineering 

2. ตำราเรียน  

- 

3. ภาระงานสอน 

- Selected topics in 

advanced 

manufacturing system 

- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

11.ศ.ดร.มงคล มงคลวงศโรจน 

(สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล) 

- Ph.D. (Mechanical 

Engineering), University of 

Wisconsin-Madison, USA, 

2528 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม) 

(วิศวกรรมเครื่องกล), 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2518 

1. งานวิจัย 

- Mechanical Engineering 

2. ตำราเรียน  

- 

3. ภาระงานสอน 

- Selected topics in 

advanced 

manufacturing system 
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ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

12.ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 

1-5099-00413-68-1 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553 

- วท.บ. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551 

1. งานวิจัย 

- Material Sciences 

2. ตำราเรียน  

- 

3. ภาระงานสอน 

- Selected materials for 

advanced 

manufacturing 
- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

13.ดร.คมศิลป โคตมูล 

3-4607-00984-29-2 

 

- ปร.ด. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2557 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2551 

- วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) (เกียรติ

นิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2547 

1. งานวิจัย 

- Material Sciences 

2. ตำราเรียน  

- 

3. ภาระงานสอน 

- Material sciences for 

manufacturing industry 
- 9 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

 

ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันการศึกษา 
สถานท่ีทำงาน 

1. ศ.ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน - Ph.D. (Electrical 

Engineering), Georgia 

Institute of Technology, 

USA, 2004  

- มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

http://www.gatech.edu/
http://www.gatech.edu/
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ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันการศึกษา 
สถานท่ีทำงาน 

- 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 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. รศ.ดร.ราชวด ีศิลาพันธ - Ph.D. (Electrical 

Engineering), University of 

Wisconsin-Madison, USA, 

2547 

- M.S. (Electrical Engineering), 

University of Wisconsin-

Madison, USA, 2541 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 

4. ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ - Ph.D. (Electrical 

Engineering), University of 

Washington, USA, 2543 

- M.S. (Electrical Engineering), 

University of Washington, 

USA, 2538 

- บริษัท ยานนิกซ (ไทยแลนด) 

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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ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันการศึกษา 
สถานท่ีทำงาน 

- วศ.บ. (วิศวกรรมควบคุม), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 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 เวสเทิรน ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

ไมมี  

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  

สำหรับขอกำหนดในการศึกษาโครงงานหรืองานวิจัย จะตองเปนการสรางองคความรูใหมในหัวขอท่ี

เกี ่ยวของในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง โดยมีกระบวนการในการทำวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาคนควาอิสระท่ีชัดเจนและตองนำสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดอยางเครงครัด 

สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 และแผน ข นักศึกษาแตละคนจะตองทำวิจัย

และนักศึกษาแตละคนจะตองเรียนครบตามจำนวนหนวยกิตและวิชาตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยให

เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระที่นักศึกษาสนใจตองมีการศึกษา เก็บขอมูลโดยการจำลอง

หรือการทดลอง วิเคราะหผล และสรุปผล โดยสามารถอธิบายไดโดยทฤษฎีและแนวคิดท่ีนำมาใชใน

การศึกษาและองคความรูใหมท่ีจะไดรับจากการวิจัยจะตองมีประโยชนตอสาขาวิชาวิศวกรรมระบบ

การผลิตขั้นสูง มีขอบเขตในการดำเนินการที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษามีความรูและมีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาที่ตองการศึกษา ดวยระเบียบ
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วิธีวิจัยที่ถูกตองและมีแบบแผนในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง โดยมีความ

เชี่ยวชาญในการทำวิจัยและสามารถสรางองคความรูใหมที่สามารถนำไปใชในการพัฒนาการสาขา

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

 

5.3 ชวงเวลา  

แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ของปการศึกษาท่ี 1 และ 2 

แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ของปการศึกษาท่ี 2 

แผน ข    ภาคการศึกษาท่ี 2  ของปการศึกษาท่ี 2 

 

5.4 จํานวนหนวยกิต  

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน   36  หนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน   12  หนวยกิต 

แผน ข   จำนวน     6  หนวยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ  

ควรกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษา ใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการทำ

วิจัยในหลายรูปแบบ รวมท้ังมีตัวอยางงานวิจัยใหศึกษา 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

- แผน ก แบบ ก 1 

มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจากคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธและมีผลงานอยางหนึ่งอยางใดดังนี้ 

- กรณีที่ 1 ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือ

สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

- กรณีที่ 2 ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการใหผลงานหรือ

สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับการตีพิมพ ในรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ี

เสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 2 เรื่อง 

ท้ังนี้วารสารวิชาการหรือท่ีประชุมวิชาการท่ีนักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือ

ใชเปนเงื่อนไขในการขอสำเร็จการศึกษาจะตองผานการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรมการ

ผลิตข้ันสูง และไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 

 

- แผน ก แบบ ก 2 
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มีการศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กำหนดไวในหลักสูตรโดยจะตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ำกวา 3.00 พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายจาก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและมีผลงานอยางหนึ่งอยางใดดังนี้ 

- กรณีที่ 1 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการใหผลงาน

หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการไมนอยกวา 1 

เรื่อง 

- กรณีที่ 2 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดำเนินการใหผลงาน

หร ือส วนหน ึ ่ งของผลงานได ร ับการยอมร ับการต ีพ ิมพ   ในรายงานการประชุม 

(Proceeding) ท่ีเสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

ทั้งนี้วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการที่นักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทางวิชาการ

เพื่อใชเปนเงื่อนไขในการขอสำเร็จการศึกษาจะตองผานการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรม

การผลิตข้ันสูงและไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย 

 

- แผน ข 

มีการศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กำหนดไวในหลักสูตรโดยจะตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ำกวา 3.00 และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Exam) พรอม

ทั ้งมีการเสนอการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั ้นส ุดทายจาก

คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. นักศึกษาจะตองไดร ับการพัฒนาใหมีความรู  

ความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห 

สังเคราะหองคความรู และสรางสรรคนวัตกรรม

และงานวิจัยดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- นักศึกษาจะสามารถทำการศึกษาคนควาดวย

ตนเองโดยสามารถคนหาขอมูลที ่เก ี ่ยวของกับ

การศึกษาไดอยางเปนระบบ 

- นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในและ

นอกชั้นเรียนระหวางนักศึกษาหรือกับอาจารยท่ี

ปรึกษา 

- จัดทำรายงานผลการศึกษาคนควาตาง ๆ 

- การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยใน

สาขาท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- การนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- สัมมนาและศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมข้ัน

สูงหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

2. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ

และประสบการณ ในดานภาวะผ ู นำในการ

บริหารงานจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มี

ความคิดร ิ เร ิ ่มสร างสรรค ในการพัฒนางาน 

สามารถเสริมสรางความรักและสามัคคีใหเกิดแก

บุคลากร ประสานกับหนวยงานอ่ืนและเอกบุคคล 

ยึดประโยชนของผูเรียนและสังคมเปนสำคัญ 

- การเสนอความคิดเห็นในรูปแบบรายงานผลจาก

การศึกษาคนควา โดยมีการแบงการทำงานเปน

กลุมซึ่งตองผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนำและรูจักการ

ทำงานเปนกลุมและมีการสงเสริมใหนักศึกษารูจัก

ใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อการทำงาน หรือเพื่อการ

ประสานงาน และแบงภาระงานไดอยางเหมาะสม 

รวมถึงเทคโนโลยีที ่ใชในการเก็บขอมูลเพื ่อการ

ตัดสินใจที ่ถ ูกตองหรือเพื ่อการบริหารงานที ่ มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

- มีการจ ัดทำโครงการและจัดงานสานสัมพันธ

ระหว างน ักศ ึกษา บ ัณฑิตและคณาจารย โดย

นักศึกษาปจจุบันเปนผูรับผิดชอบหลักในโครงการ 

3. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาใหมีระเบียบวินัย 

โดยตระหนักในการนำหลักคุณธรรม จริยธรรม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการกับ

- มีการสงเสริมนักศึกษาเขาเรียนตรงตามเวลาท่ี

กำหนด มีความสม่ำเสมอในการเขาชั้นเรียน สง

รายงานและม ีส วนร วมในช ั ้นเร ียนโดยม ีการ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

การปฏิบัติงานในสวนงานที ่เกี ่ยวของ รวมท้ัง

สงเสริมใหผู เร ียนประพฤติและปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดีของสังคม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณทั้งในและ

นอกชั้นเรียน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

 

2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

  

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

หลักคุณธรรม จริยธรรม จะนำไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานในสวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อให

นักศึกษาสามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยคำนึงถึงความรูสึกของผู อ่ืน 

รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมโดยมาตรฐาน

ความรูสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. นักศึกษาสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอนในบริบททาง

วิชาการหรือวิชาชีพ 

2. นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจดวยความยุติธรรมดวยหลักการที่มีเหตุผลสนับสนุนท่ี

ถูกตองและเที่ยงธรรมและคานิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึงความคิดเห็นโดยคํานึงถึง

ความรูสึกตอตนเองและผูอ่ืน 

3. นักศึกษาสามารถชี้ใหสังคมเห็นปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหาแนวทาง แก

ไขปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในสังคมปจจุบัน 

4. นักศึกษาควรแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมจรยิธรรมในท่ีทํางานและในชุมชน 

5. นักศึกษาควรมีความซ่ือสัตยและความสามัคคี เพ่ือกอใหเกิดการยอมรับในท่ีทำงานและ

ชุมชน 

  

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

กำหนดใหมีรายวิชาที่เกี่ยวของสรางวัฒนธรรมการศึกษาเพื่อนำไปสูการปฎิบัติงานในวิชาชีพ

อยางมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดการศึกษา 

การเรียนการสอน รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนโดย

กำหนดใหนักศึกษามีวัฒนธรรมการเขาเรียนที่ตรงตอเวลา การเตรียมตัวกอนการเรียนการ

สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาขอสรุป เกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมท่ีทำงานและในชุมชน 
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

1. ประเมินผลโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการโตตอบและการแลกเปลี่ยน

ในชั้นเรียน 

2. ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที ่ไดรับมอบหมายและการมีสวนรวมของ

นักศึกษาเม่ือไดรับมอบหมายงานเปนกลุม  

3. ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตลอด

หลักสูตร 

 

2.2 ความรู 

   

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1. ความรูทางวิศวกรรมศาสตร 

2. ความรูในการประยุกตใชองคความรูทางวิศวกรรมศาสตร 

3. ความรูทางการวิจัย 

4. ความรูในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการวิเคราะหและนำเสนองานวิจัย 

5. ความรูในการวิเคราะหถึงผลกระทบของงานวิจัยท่ีมีความสำคัญตอวิชาชีพ 

 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนจะยึดหลักการเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังนี้ 

1. การเรียนการสอนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาขอสรุปรวมกันและขอเสนอแนะ

ตางๆ ระหวางผูสอนกับผูเรียนรวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายนอกชั้นเรียน 

2. ในการเรียนการสอนจะมีการนำเสนอองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของกับ

รายวิชาตางๆ โดยอางอิงขอมูลจากการศึกษา งานวิจัยของผู เชียวชาญในสาขานั้น 

รวมท้ังองคความรูท่ีเกิดจากการวิจัยของอาจารยผูสอน 

3. ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 

4. จัดสัมมนา 

5. จัดทำรายงานผลการศึกษาคนควาตางๆโดยมีการฝกเขียนบทความวิจัยและฝกนำเสนอ

ผลงานวิจัย  

   

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก การสอบ

ยอย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
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2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากรายงาน

สรุปผลการศึกษาคนควาตางๆ และการศึกษาดูงาน 

3. ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณา การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาขอสรุปตางๆ ในชั้นเรียน 

4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากการ

นำเสนอรายงานตาง ๆ และการสอบวิชาสัมมนา 

5. ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก

วิทยานิพนธท่ีนำเสนอ 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน

ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาศึกษาอยูในหลักสูตร 

 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1. นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ ในการวิเคราะหประเด็น

ปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค  

2. นักศึกษาสามารถสังเคราะหแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการตางๆ เพ่ือกอใหเกิดองค

ความรูใหม 

3. นักศึกษาสามารถบูรณาการณผลงานการวิจัยและทฤษฎี ตางๆในสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือ

พัฒนาองคความรู ท่ีสรางสรรคในข้ันสูง 

4. นักศึกษาสามารถวางแผนโครงการวิจัยที่ซับซอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตอยอด เพ่ือ

กอใหเกิด งานวิจัยท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ 

5. นักศึกษาสามารถบูรณาการณแนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือปรับปรุงแนวทาง

ในการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

   

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กำหนดใหมีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรม

ระบบการผลิตขั ้นสูง โดยมีการศึกษาในเรื ่องเฉพาะตามแขนงวิชาตาง ๆ รวมทั้งการทำ

วิทยานิพนธ 

  

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินผลจากวิทยานิพนธ หรือผลการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตามแตละวิชากำหนดข้ึน 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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2.4.1 ผลการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 

1. นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ 

ชัดเจน ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของได  

2. นักศึกษาสามารถวางแผนวิเคราะห และแกปญหาดานการพัฒนาการบริหารจัดการและ

การจัดการศึกษาท่ีซับซอนไดดวยตนเอง 

3. นักศึกษาสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. นักศึกษาสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  

5. นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงภาวะผูนําท้ังในทางวิชาการและวิชาชีพตอหนวยงานและ

สังคมได 

 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กำหนดใหมีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตร อีกทั้งในหลักสูตรไดกำหนดใหมีการ

จัดสัมมนา การรายงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานตลอดหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1. ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตาง ๆ และการศึกษาดูงาน 

2. ประเมินผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาขอสรุปตาง ๆ ในชั้นเรียน 

3. ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานตาง ๆ  

4. ประเมินผลจากการจัดสัมมนาตาง ๆ  

  

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

2.5.1 ผลการเรียนรู ด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื ่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. นักศึกษาสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนํามาใชในการศึกษา

คนควาในประเด็นปญหาสรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิศวกรรมระบบ

การผลิตข้ันสูงได 

2. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีชวยวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการศึกษาคนควา และสื่อสาร 
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4. นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ

รวมท้ังวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาท่ีสําคัญได 

5. นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนางานของตนเองไดอยางถูกตอง ชัดเจน และ

รวดเร็ว 

 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดฝกการวิเคราะหขอมูลสถานการณ

จำลองและสถานการณเสมือนจริงและนำเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม 

 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินผลจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

2. ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตางๆ และการศึกษาดูงาน 

3. ประเมินผลจากการสัมมนา และนำเสนอรายงานตางๆ 

4. ประเมินผลจากวิทยานิพนธ 
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3. แผนแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

- ความหมายของความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู:  

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   ไมมี 

- คำอธิบายมาตรฐานผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. นักศึกษาสามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอนในบริบททาง

วิชาการหรือวิชาชีพ 

2. นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจดวยความยุติธรรมดวยหลักการท่ีมีเหตุผลสนับสนุนท่ีถูกตอง

และเท่ียงธรรมและคานิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึงความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความรูสึก

ตอตนเองและผูอ่ืน 

3. นักศึกษาสามารถชี้ใหสังคมเห็นปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหาแนวทาง แกไข

ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในสังคมปจจุบัน 

4. นักศึกษาควรแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมจรยิธรรมในท่ีทํางานและในชุมชน 

5. นักศึกษาควรมีความซื่อสัตยและความสามัคคี เพื่อกอใหเกิดการยอมรับในที่ทำงานและ

ชุมชน 

2. ความรู 

1. ความรูทางวิศวกรรมศาสตร 

2. ความรูในการประยุกตใชองคความรูทางวิศวกรรมศาสตร 

3. ความรูทางการวิจัย 

4. ความรูในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการวิเคราะหและนำเสนองานวิจัย 

5. ความรูในการวิเคราะหถึงผลกระทบของงานวิจัยท่ีมีความสำคัญตอวิชาชีพ 

3. ทักษะทางปญญา 

1. นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ ในการวิเคราะหประเด็น

ปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค  

2. นักศึกษาสามารถสังเคราะหแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการตางๆ เพื่อกอใหเกิดองค

ความรูใหม 

3. นักศึกษาสามารถบูรณาการณผลงานการวิจัยและทฤษฎีตาง ๆ ในสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือ

พัฒนาองคความรู ท่ีสรางสรรคในข้ันสูง 

4. นักศึกษาสามารถวางแผนโครงการวิจัยที่ซับซอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตอยอด เพ่ือ

กอใหเกิด งานวิจัยท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ 
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5. นักศึกษาสามารถบูรณาการณแนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อปรับปรุงแนวทาง

ในการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ 

ชัดเจน ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของได  

2. นักศึกษาสามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาดานการพัฒนาการบริหารจัดการและ

การจัดการศึกษาท่ีซับซอนไดดวยตนเอง 

3. นักศึกษาสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. นักศึกษาสามารถสรางปฏิสัมพันธ ในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  

5. นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงภาวะผูนําทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพตอหนวยงานและ

สังคมได 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. นักศึกษาสามารถคัดกรอง ขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนคว

าในประเด็นปญหาสรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิศวกรรมระบบการผลิต

ข้ันสูงได 

2. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีชวยวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการศึกษาคนควา และสื่อสาร 

4. นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมท้ัง

วิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาท่ีสําคัญได 

5. นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนางานของตนเองไดอยางถูกตอง ชัดเจน และ

รวดเร็ว 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

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. หมวดวิทยานิพนธ (สำหรับแผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2) / หมวดการศึกษาคนควาอิสระ (สำหรับแผน ข) 

- แผน ก แบบ ก 1                          

12017031 วิทยานิพนธ                          

- แผน ก แบบ ก 2                          

12017032 วิทยานิพนธ                          

- แผน ข                          

12017033 การศึกษาคนควาอิสระ                          

ข. หมวดวิชาสัมมนา                          

12017131 สัมมนา                          

ค. หมวดวิชาการวิจัย                          

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการ                          
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

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. หมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

12017331 การควบคุมคุณภาพเชิง

สถิติ 
                         

12017332 การออกแบบการทดลองใน

อุตสาหกรรมการผลิต 
                         

12017333 เหมืองขอมูลและเครื่องมือ

วิเคราะห 
                         

12017334 แบบจำลองทาง

คณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต 
                         

12017335 คอมพิวเตอรเพ่ือการ

ออกแบบและการผลิต 
                         

12017336 การประยุกตระบบ

อัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรม 

                         

12017337 วัสดุศาสตรเพ่ือ

อุตสาหกรรมการผลิต 
                         

12017338 ระบบสมองกลฝงตัว

สำหรับการขนสงและการผลิต 
                         

12017339 การวิเคราะหสัญญาณและ

ระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 
                         

12017430 การวิเคราะหเชิงสถิติ

สำหรับอุตสาหกรรม 
                         

12017431 การออกแบบและ

กระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึน

รูป 

                         

12017432 การจัดการพลังงาน

อุตสาหกรรม 
                         

12017433 ความเขากันไดทางคลื่น

แมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต 
                         

12017434 การเปนผูประกอบการดาน

การผลิตข้ันสูง 
                         

12017435 หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสูง                          

12017931 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบ

การผลิตข้ันสูง 1 
                         

จ. หมวดวิชาเลือก 

1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับระบบการผลิตข้ันสูง (Computer Simulation for Advanced Manufacturing System) 

12017531 คอมพิวเตอรชวยงาน

วิศวกรรม 
                         

12017532 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต

ในงานวิศวกรรม 
                         

12017533 พลศาสตรของไหลเชิง

คำนวณ 
                         

12017534 การประมวลผลสัญญาณ                          

12017535 การประมวลสัญญาณข้ันสูง                          
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

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 

และการประยุกตใช 

12017536 ทฤษฎีการเขารหัส                          

12017537 ทฤษฎีการเขารหัสชั้นสูง

และการประยุกตใชงาน 
                         

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบ

การผลิตข้ันสูง 2 
                         

12017933 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบ

การผลิตข้ันสูง 3 
                         

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร (Material Sciences) 

12017538 วัสดุอิเล็กทรอนิกส                          

12017539 วัสดุที่ใชในการผลิตข้ันสูง                          

12017630 เทคโนโลยีและ

กระบวนการเคลือบฟลมบาง 
                         

12017631 การวิเคราะหเชิงกายภาพ

และเชิงเคมีของวัสดุ 
                         

12017632 พ้ืนฐานดานวัสดุเพ่ือ

พลังงานและความย่ังยืน 
                         

12017633 อุปกรณสารก่ึงตัวนำ                          

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบ

การผลิตข้ันสูง 2 
                         

12017933 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบ

การผลิตข้ันสูง 3 
                         

3. แขนงวิชาหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics and Artificial Intelligence) 

12017634 การเรียนรูของเครื่องจักร                          

12017635 เทคนิคในปญญาประดิษฐ                          

12017636 การประมวลผลภาพ                          

12017637 ระบบภาพและการจดจำ

รูปแบบ 
                         

12017638 การเรียนรูเชิงลึก                          

12017639 พ้ืนฐานของโครงขาย

นิวรอน 
                         

12017730 ชีววิทยาทางพันธุกรรม                          

12017731 ระบบสมองกลฝงตัว

สำหรับกระบวนการผลิต 
                         

12017732 การพัฒนาระบบปฏิบัติการ

และโปรแกรมประยุกตแบบโอเพน

ซอรส 

                         

12017733 การประมวลผลสัญญาณ

และการประมวลผลภาพบนระบบ

สมองกลฝงตัว 

                         

12017734 ปญญาประดิษฐและเหมือง

ขอมูลสำหรับยุคไอโอท ี
                         

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบ

การผลิตข้ันสูง 2 
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รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

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 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบ

การผลิตข้ันสูง 3 
                         

4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (Microelectronics and sensors) 

12017735 เครื่องมือและอุปกรณออป

โตอิเล็กทรอนิกส 
                         

12017736 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได 
                         

12017737 ทฤษฎีของโฟโตนิคและ

วิศวกรรมทางแสง 
                         

12017738 นาโนโฟโตนิคส                          

12017739 คณิตศาสตรวิศวกรรม

ระบบการผลิต 
                         

12017830 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิง

ตัวเลขของคลืน่แมเหล็กไฟฟา 
                         

12017831 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ี

สูง 
                         

12017832 วงจรรวมแอนะล็อกใน

ระบบการผลิต 
                         

12017833 การออกแบบวงจรดิจิทอล

ในระบบการผลิต 
                         

12017834 วงจรรวมแบบผสมในระบบ

การผลิต 
                         

12017835 เซนเซอรสำหรับการผลิต

ข้ันสูง 
                         

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบ

การผลิตข้ันสูง 2 
                         

12017933 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบ

การผลิตข้ันสูง 3 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

1. กำหนดระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที ่ตองทำความเขาใจตรงกันทั ้งสถาบัน และนำไป

ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

2. การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

3. การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดโดยมีระบบประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษา

ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทำวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัย

อาจจะดำเนินการดังตัวอยางตอไปนี้  

1. ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุ นที ่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ  

2. การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน

ระยะเวลาตาง ๆ เชน ปท่ี 1 ปท่ี 5 เปนตน  

3. การประเมินตำแหนง และ หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต  

4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต

รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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5. ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการ

พัฒนาองคความรูของนักศึกษา  

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

มีกระบวนการในการปฐมนิเทศ แนะนำอาจารยใหม และอาจารยพิเศษใหมีความรูความเขาใจถึงหลักสูตร

และบทบาทของรายวิชาตางๆ และแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทางสอน

แบบตางๆ รวมทั้งแนะนำสถานที่ เจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของ แนะนำอาจารยใหมตอนักศึกษา ที่สอนใน

หลักสูตรและรายวิชาที่รับผิดชอบสอน รวมทั้งนโยบายของสาขาวิชา คณะ/สถาบันที่เกี่ยวของกับการ

จัดการเรียนการสอน 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

1. สงเสริมใหคณาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่อง และสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

ในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ  

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และความคิดเห็นของนักศึกษาและ

อุตสาหกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลของคณาจารย 

3. สงเสริมใหมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินการสอนท้ังภายในองคกร และจัดรวมกับองคการภายนอก 

  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

1. สงเสริมใหคณาจารยนำนักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน 

2. สงเสริมการทำวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหม หรือแกไขปญหาตางๆ ในอุตสาหกรรม 

3. สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทำหนาที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ

พัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และเกณฑ

การประกันคุณภาพ AUN-QA โดยมีการกำหนดแผนกลยุทธของหลักสูตรตาง ๆ เชน การรับอาจารยใหม

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณในการทำวิจัย

กับอุตสาหกรรมหรือหนวยงานตางประเทศ การสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่องเพ่ือ

กาวสูตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน เสริมสรางความรวมมือท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตพัฒนา

ผลงานวิจัยและการตอยอดเชิงพาณิชน สนับสนุนดานเงินวิจัยและทรัพยากรดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลการวิจัยใหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังมีระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ำซอนกับงาน

ของผูอื ่นโดยใชโปรแกรม turn it in และ โปรแกรมอัครวิสุทธ ดำเนินงานตามตัวบงชี้ตาง ๆ ใหครบ

สมบูรณ 

 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรไดมีการกำหนดผลการเรียนรูคาดหวัง (Expected learning outcomes) ซ่ึงรวบรวมความเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก อาจารยผูสอน ผูใชบัณฑิต (ภาคอุตสาหกรรม) นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

และมีความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ โดยโครงสรางหลักสูตรครอบคลุมท้ังความรูและทักษะท่ัวไป รวมท้ังความรูและทักษะเฉพาะทาง 

ประกอบไปดวยหมวดวิชาตาง ๆ ไดแก  

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ เปนการสืบคนหาขอมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องท่ี

เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และ

พัฒนางานวิจัย เปดโอกาสใหนักศึกษาทำการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโดยเนนใน

การวิจัยท่ีใหไดผลงานใหม ๆ เนนทักษะการคนควาดวยตนเองเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ข. หมวดวิชาสัมมนา วิชานี้เปนวิชาที่จะตองปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก จุดประสงค

ของวิชานี้ก็เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานและเขาใจบทความทางเทคนิคพรอมท้ัง

การวิจัย และอธิบายผลแกผูเขารับฟงการสัมมนา นักศึกษาตองเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัย

ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาแกผูรับฟงการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา 

ค. หมวดวิชาการวิจัย ศึกษาหลักการของระเบียบวิจัย รวมถึง การสำรวจวรรณกรรม การคิด 

วิเคราะห และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมขอเสนอการวิจัย เทคนิคการเขียน และการ

นำเสนองานวิจัย สำหรับเตรียมความพรอมในการทำวิทยานิพนธ 
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ง. หมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง ประกอบไปดวยความรูพื้นฐานที่สำคัญ

สำหรับการทำวิทยานิพนธ 

บัณฑิตระดับปริญญาโทจะตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือ

พัฒนางานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตองมีผลงานที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

3. นักศึกษา 

การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา จะกระทำโดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษา และ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายและ

การใหคำปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนระบบ โดยการใหคำปรึกษาอาจเปนการใหคำปรึกษาทางโทรศัพท 

อีเมล หรือการเขาพบเพ่ือหารือก็ได 

กรณีที่นักศึกษากระทำผิดระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจา

คุณทหารลาดกระบัง สามารถติดตอประสานงานกับเจาหนาที่สายสนับสนุนวิชาการ และอาจารยท่ี

ปรึกษาเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาและการอุทธรณซึ่งใหเปนไปตามระเบียบดังที่กลาวขางตน และ

กรณีที ่น ักศึกษามีความสงสัยเกี ่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที ่จะยื ่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 

 

4. อาจารย 

 

4.1 การรับอาจารยใหม  

การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา

วิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  

  

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสตูรตลอดจนปรึกษาหารือ

แนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค 

 

4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

อาจารยพิเศษจะตองมีวุฒิการศึกษาอยางต่ำปริญญาโทและดำรงตำแหนงวิชาการในระดับรอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชาสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยประธานสาขาวิชา และ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณบดีเปนผูกำกับดูแลและคอยให

คำแนะนำ ตลอดจนการเขารวมกำหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันและอาจารยผู สอนทำการ

ติดตามและรวบรวมขอมูล สำหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของรอบ

ดาน โดยมีการดำเนินการในทุกๆ ปอยางตอเนื่อง 

 

เปาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย

อาจารยและนักศึกษาสามารถ

กาวทันหรือเปนผูนำในการสราง

องคความรูใหมๆ ทางดาน

นวัตกรรมและระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตและดาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู 

ใฝเรียน มีแนวทางในการจัดการ

วางแผนการเรียน การแสวงหา

ความรูและประสบการทาง

วิชาการท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพท่ีทันสมัย ทันตอ

เหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีคุณภาพมาตรฐานตามท่ี

กำหนด  

4. มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอยางสม่ำเสมอ 

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย

โดยมีการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรทุกๆ 5 ป 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา

เรียนใหมีท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติและมีแนว

ทางการเรียนหรือกิจกรรม

ประจำวิชาใหนักศึกษาได

ศึกษาหาความรูท่ีทันสมัย

ดวยตนเอง  

4. กำหนดใหอาจารยท่ีสอนมี

คุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาเอก

หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย 

5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน

เปนผูนำในทางวิชาการและ

หรือเปนผูเชี่ยวชาญทาง

- หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ

มาตรฐานท่ีกำหนด มีความ

ทันสมัยและมีการปรับปรงุ

สม่ำเสมอ  

- วิชาเรียนมีการจัดท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ท่ีสงเสริมให

ผูเรียนสามารถจัดการและมี

แนวทางในการศึกษาคนควา

ความรูนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหมๆ ไดดวยตนเอง 

- จำนวนและคุณสมบัติของ

คณาจารยประจำเปนไปตาม

ขอกำหนดและมีขอมูลการพัฒนา

ศักยภาพอยางตอเนื่อง 

- ผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอนของคณาจารย โดย

นักศึกษา 

- ประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสำเร็จ

การศึกษาและผูใชบัณฑิตทุกๆ 2 

ป 
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เปาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

วิชาชีพดานระบบการผลิต

และสาขาท่ีเก่ียวของ 

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน

เปนผูนำในทางวิชาการและ

หรือเปนผูเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพดานระบบการผลิต

และสาขาท่ีเก่ียวของ 

7. สงเสริมใหอาจารยผูสอนไดมี

โอกาสไปศึกษาดูงานใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของเปน

ประจำและตอเนื่อง 

8. มีการประเมินหลักสูตรอยาง

นอยทุก 5 ป 

9. จัดทำฐานขอมูลการพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารย 

และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนขอมูลในการ

ประเมินผลหลักสูตรของ

คณะกรรมการ 

10. ประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการจัดการ

เรียน การสอน โดยบัณฑิต 

และการประเมินความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูงไดวางแผนการดำเนินการและงบประมาณสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ของนักศึกษา โดยในระดับบัณฑิตศึกษา มุ งเนนทรัพยากรความพรอมดานการวิจัยและการสราง

บรรยากาศทางวิชาการ เชน การซื้อครุภัณฑและ ซอฟตแวรเพื่อใชในการทำวิจัยของนักศึกษา หอง

ทำงานสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หองปฏิบัติการวิจัยตาง ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ และจัด

กิจกรรมใหนักศึกษาเพ่ือสรางความสามัคคีและสรางบรรยากาศทางวิชาการ 
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6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

วิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตำรา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสำนักหอสมุดกลางท่ีมี

หนังสือดานท่ีเก่ียวของ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน นอกจากนั้นทางโครงการหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง มีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนอยางเพียงพอ ตามรายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ) 

 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารและอุปกรณ

การเรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวของเพื่อบริการใหคณาจารยและ

นักศึกษาไดศึกษาคนควารวมทั้งใชประกอบการเรียนการสอน คณาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษ

ของแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จําเปนตอการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง จะ

เปนผูจัดหาสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ และใหขอมูลแนะนำในการยืมหนังสือหองสมุดอื่นๆ เชน 

หองสมุดกรมวิทยาศาสตรบริการหองสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองสมุดศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และหองสมุดศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และหองสมุดของมหาวิทยาลัย เปน

ตน 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

  

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนใน แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใครทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนำ

ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมท่ีมี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

  X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบงชี้บังคับท่ีมีผลดำเนินการ ลำดับท่ี 1-5 (ตัว) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป 9 10 12 12 12 

 

- เกณฑประเมิน 

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัว

บงชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจำนวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดำเนินการบรรลุเปาหมาย

ไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2564 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 8-10 

และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 9 ตัว 

2565 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-10 

และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10 ตัว 

2566 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-12 

และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 

2567 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-12 

และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 

2568 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-12 

และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1. การประเมินกลยุทธการสอน 

2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธสถาบัน  
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก 

1. การประเมินความตองการ/ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 

3. การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

4. การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยใชตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 

7 ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการประเมินอยางนอย 3 ทาน 

โดยผูทรงคุณวุฒิดังกลาวจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 ทาน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะผูบริหารทำการประเมินผลการดำเนินงานโดยมีการวิเคราะหหา

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) เพ่ือนำผลการวิเคราะหท่ีไดมาทำการปรับปรุง

และวางแผนเชิงกลยุทธสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอไป 
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ภาคผนวก 

 

ก. ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2559 (10 ส.ค. 59) ฉบับท่ี 2 (15 มิ.ย. 60) ฉบับท่ี 3 (13 มิ.ย. 61) ฉบับท่ี  4 (4 พ.ย. 61) ฉบับท่ี 5 

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

ข. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื ่องเกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 11 ก.ย. 2560) และฉบับท่ี 2 (ฉบับประกาศ ณ 

วันท่ี 8 พ.ย. 2561) 

ค. ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรีแบบกาวหนา พ.ศ. 2553 

ง. คำอธิบายรายวิชา 

จ. รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ฉ. เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง)  

ช. รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   

ซ. ผลงานวิชาการ (เปนรูปแบบบรรณานุกรม) 
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ภาคผนวก ก 

 

ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

5 (16 ม.ค. 63) ฉบับท่ี 6 (19 มี.ค. 63) และฉบับท่ี 7 (24 ก.ย. 63) 
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มคอ. 2  69 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  70 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  71 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  72 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  73 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 



มคอ. 2  74 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  75 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  76 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  77 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  78 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  79 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  80 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  81 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  82 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  83 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 



มคอ. 2  84 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  85 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  86 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  87 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  88 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  89 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  90 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  91 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  92 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  93 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  94 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  95 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  96 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  97 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  98 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  99 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 
 

 



มคอ. 2  100 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 11 ก.ย. 2560)  

และฉบับท่ี 2 (ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 8 พ.ย. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2  101 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  102 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 



มคอ. 2  103 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

  



มคอ. 2  104 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 
 

 



มคอ. 2  105 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



มคอ. 2  106 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 



มคอ. 2  107 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

  



มคอ. 2  108 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 



มคอ. 2  109 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 
 

 

 



มคอ. 2  110 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

คำอธิบายรายวิชา 

  



มคอ. 2  111 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

คำอธิบายรายวิชา 

 

 

- หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

 

แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 36 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017031 วิทยานิพนธ       36 (0-18-9) 

THESIS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

เปนการสืบคนหาขอมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิศวกรรม

ระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปดโอกาสให

นักศึกษาทำการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโดยเนนในการวิจัยท่ีใหไดผลงานใหมๆ 

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 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017032 วิทยานิพนธ                12 (0-12-6) 

THESIS  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

เปนการสืบคนหาขอมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิศวกรรม

ระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปดโอกาสให

นักศึกษาทำการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโดยเนนในการวิจัยท่ีใหไดผลงานใหมๆ 

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.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 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. 

 

- หมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

 

แผน ข จำนวน 6 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017033 การศึกษาคนควาอิสระ      6 (0-12-6) 

INDEPENDENT STUDY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

เปนการสืบคนหาขอมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิศวกรรม

ระบบการผลิตขั้นสูง หรือการทดลองเพื่อเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปดโอกาสให

นักศึกษาทำการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโดยเนนในการวิจัยท่ีใหไดผลงานใหมๆ 

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 หนวยกิต (เรียนโดยไมนับหนวยกิตทุกแผนการเรียน) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017131 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 



มคอ. 2  113 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

วิชานี้เปนวิชาที่จะตองปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงคของวิชานี้ก็เพ่ือ

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานและเขาใจบทความทางเทคนิคพรอมทั้งการวิจัย และอธิบายผล

แกผูเขารับฟงการสัมมนานักศึกษาตองเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ี

ปรึกษาแกผูรับฟงการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  

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 หนวยกิต (แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

สวนแผน ข เรียนโดยนับหนวยกิต) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017231 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สำหรับกระบวนการผลิตมีเนื้อหาประกอบดวยการหาแหลงที่มา

ของปญหา การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมขอเสนอการวิจัย 

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. 

 

 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

สำหรับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 

แผน ก แบบ ก 2  เลือกเรียน 9 หนวยกิต 

แผน ข   เลือกเรียน 27 หนวยกิต 



มคอ. 2  114 

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สจล. 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017331 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

หลักพื้นฐานของของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการดีเอ็มเอไอซี (นิยาม การวัด การ

วิเคราะห การปรับปรุง และการควบคุม) สถิติสำหรับควบคุมระบบ แผนภาพควบคุมสำหรับตัวแปรตาง ๆ 

แผนภาพควบคุมสำหรับแอตทริบิวต การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ และการวิเคราะห

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 

แนวคิดของการออกแบบการทดลองและความสามารถในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับงาน

ทางวิศวกรรมและงานวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล บล็อค และคอน

ฟาวดิงซ ลาตินสแควร แบบจำลองการถดถอยแบบหลายตัวแปร การออกแบบการตอบสนองพ้ืนผิว การ

ออกแบบท่ีทนทานการออกแบบแบบเนสและสปลิทพลอท  

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 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห    3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

รายวิชานี้ประกอบดวยการทำเหมืองขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห ครอบคลุมถึง

การใชโปรแรมตาง ๆ เชน เอสคิวแอลโปรแกรม อารโปรแกรม เอ็กเซล เจเอ็มพีซอฟตแวร และมินิแทป

ซอฟตแวร  

This course contains various data mining and analysis tools. SQL programming, 

R programming, Excel, JMP software, and Minitab Software are cover. 

 

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

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

วิชานี้ศึกษาถึง ภาพรวมของหัวขอที่เกี่ยวของกับทฤษฎีความนาจะเปนของประเภทของ

ระบบการผลิตอันไดแก ระบบการผลิตแบบอนุกรม และระบบประกอบการผลิตแบบอนุกรมเขาดวยกัน ไลน

การผลิตแบบรีเวิรค ไลนการผลิตแบบรีเอนทรานท รวมท้ังแบบจำลองทางคณิตศาสตรของเครื่องจักรในระบบ

การผลิตและ แบบจำลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณการจัดการวัสดุ อีกวัตถุประสงคหนึ่งของหลักสูตรนี้ ก็

คือ เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานเหลานี้ และชี้ใหเห็นวาระบบการผลิตที่ไดรับจะลดรูปเปนหนึ่งใน

รูปแบบมาตรฐานไดอยางไร ประเด็นเรื่องการบงชี้พารามิเตอรจะนำมาศึกษาเชนกัน การวัดประสิทธิภาพในแง

ของปริมาณงานท่ีได การทำงานในกระบวนการผลิต และสินคาสำเร็จรูปคงเหลือ , ปญหาเครื่องจักรถูกปดก้ัน 

และขาดแคลน, คุณภาพของผลิตภัณฑ, ความพึงพอใจของลูกคา และ คุณลักษณะชั่วคราว วิศวกรรมระบบ

การผลิต กลองเครื่องมือและกรณีศึกษาของการสรางแบบจำลอง 

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 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

รายวิชานี้มุงเนนไปที่การใชงานจริงของซอฟตแวรคอมพิวเตอรซึ่งนำมาใชในการแกปญหาท่ี

เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตเชนปญหาเกี่ยวกับการสั่น โครงสรางของแข็ง การไหลของของเหลว, มัลติ

ฟสิกส,การเพ่ิมประสิทธิภาพ, อุณหภูมิ ฯลฯประสบการณในรายวิชาสามารถนำมาใชวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน,

ออกแบบผลิตภัณฑ,ลดคาใชจายและปรบัปรุงกระบวนการผลิต 

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 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

การประยุกตใชระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ประกอบดวยการระบุสิ่งท่ีจำเปนของระบบ 

การอินทริเกตอุปกรณตาง ๆ มอเตอร อุปกรณควบคุม และเซนเซอร 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 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCES FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

วิชานี้ประกอบดวยโครงสรางอะตอม, พันธะระหวางอะตอม, โครงสรางผลึก, ความบกพรอง, 

และการแพรภายในวัสดุ เนื้อหาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนเฟสและสมดุลของเฟสของวัสดุ สมบัติตาง ๆ ของวัสดุ 

ไดแก สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางความรอน และสมบัติเชิงกล เทคโนโลยี

การกระบวนการผลิตสมัยใหมเชน อุปกรณสารกึ่งตัวนำและฮารดดิสกไดรฟ การประยุกตใชวัสดุโลหะ เซรา

มิกส สารก่ึงตัวนำ และโพลิเมอร 

The course consists of atomic structure, atomic bonding, crystal structures, 

defects, and diffusion in materials. It also will cover phase transformations and phase 

equilibrium. The electrical, magnetic, optical, thermal, and mechanical properties of materials 

will also be reviewed. The course is also modern fabrication technologies i.e., semiconductor 

devices and hard disk drive. Applications of metals, ceramics, semiconductors, and polymers 

are provided. 

 

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

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

วิชานี้กลาวถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการผลิตและการ

ขนสง ตัวอยางระบบสมองกลฝงตัวที่ใชงานไดจริงในการผลิต ระบบตรวจจับตำแหนงในการขนสง การ

ประมวลผลขอมูลเพ่ือสรางบริการใหมๆ และระบบสมองกลฝงตัวแบบทันเวลาสำหรับงานอุตสาหกรรม 

This subject describes embedded system development process for 

manufacturing and logistics with example systems. Position tracking system for logistics. Big 

data analytics for new services and industrial real-time embedded systems. 

 

12017339 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆท่ี

เปนสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมทั้งการประมวลขอดีและขอเสียและขอจำกัดของการประมวล

สัญญาณเชิงตัวเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณเชิงอุปมาน คณิตศาสตรที่ใชในการนำเสนอและ

ประมวลผลสัญญาณอันดับ (sequence) และรูปแบบตางๆของอันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการ

สุมสัญญาณ การวิเคราะหในเชิงความถี่ การเกิดสภาพความซ้ำซอน (aliasing effect) การสรางสัญญาณคืน

จากสัญญาณที่ผานการสุมมาแลว การแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับพื้นฐานตางๆ ฟงกชั่นของระบบ H(z) 

การประวิงของหนวยสัญญาณโพลและซีโร เสถียรภาพของระบบ ความสัมพันธของการแปลงแบบ Z กับการ

แปลงแบบอ่ืนๆ การแปลงฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภทตางๆ การลดภาระการคำนวณการแปลงฟูริเยรเม่ือ

จำนวนขอมูลมีคาตางๆ เชนเปนจำนวนปฐม จำนวนขอมูลเปนสองยกกำลัง การแยกยอยเชิงเวลาและการแยก

ยอยเชิงความถี่ การคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติตางๆของ

วงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขแบบอิมพัลสจำกัด (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไมจำกัด (IIR Filter) 

ท่ีสามารถประยุกตในงานอุตสาหกรรม การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขโดยใชคุณสมบัติของสัญญาณ

ตอเนื่องโดยการแปลงทางความถี่ การพิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย (lattice) 

และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ีดวยตัวประมวลสัญญาณเชิงตัวเลข 

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 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

หลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติสำหรับการศึกษาข้ันสูงตอไป ในดานการ

ออกแบบการทดลอง ระบบไมแนนอน และการจำลอง 

A basic course in probability and statistics designed to give the student a 

foundation for future study in area such as design of experiment, stochastic systems, and 

simulation. 

 

12017431 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป  3 (3-0-6) 

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

  ประเภทและคุณสมบัติของโลหะและพลาสติกที่ใชเปนชิ ้นงาน ประเภทของวัสดุที ่ใชทำ

เครื ่องมือป มขึ ้นรูป กระบวนการขึ ้นรูปแบบตาง ๆ การออกแบบและกระบวนการผลิตแมพิมพและ

เครื ่องจักรกลสำหรับการป มขึ ้นรูป การหลอขึ ้นรูป การฉีดขึ ้นรูป การทดสอบแมพิมพและชิ ้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 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 
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รายวิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการในการบริหารจัดการพลังงานในมุมมองของอุตสาหกรรม เชน

ระบบกรอบอาคาร ระบบแสงสวาง และระบบปรับอากาศ การใชพลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรม การนำ

ความรอนเหลือท้ิงกลับมาใช การใชระบบพลังงานจากภายนอก รวมถึงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและ

คารบอนฟุตพริ้นท 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 ความเขากันไดทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟาและความ

เขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอระบบ  สัญญาณ การสงสัญญาณผาน

สายสง ความเท่ียงของสัญญาณ  ความไมเปนเชิงเสนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  การคายประจุไฟฟาสถิต 

และ การระกวนทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา  การปองกันการระกวน 

Broad knowledge in electromagnetic compatibility (EMC). Basic idea of 

electronic equipment and their compliance with EMC. Study of electromagnetic effects on 

system performance.  Signal spectra, transmission lines and signal integrity, nonlinear behavior 

of electronic components.  Study of electrostatic discharge, radiated emission, shielding. 

 

12017434  การเปนผูประกอบการดานการผลิตข้ันสูง    3 (3-0-6) 

ENTREPRENEURSHIP FOR ADVANCED MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

เพื่อใหเขาใจกระบวนการของการริเริ่มเปนผูประกอบการดานเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เริ่ม

ตั้งแต การสรางทีมบุคลากรกอตั้ง การประเมินและตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ การระดมทุน การสรางฐาน

ลูกคาใหม การสรางกิจการ การวิจัยตลาดเบื้องตน การพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาด การยอมรับของตลาด และการขยายตลาดภายใตทรัพยากรท่ีจำกัด 
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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  หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสูง      3 (3-0-6) 

ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

วิชานี้นำเสนออยางสมจริงเก่ียวกับหุนยนตอุตสาหกรรม จลนศาสตรของแขนกลอุตสาหกรรม 

การควบคุมขอตอแขนกล และพลศาสตร เชนเดียวกับ การทำโมเดลกลอง การแยกคุณลักษณะเพื่อสราง

โครงขายประสาทเทียม การประมวลผลภาพ และเรขาคณิตหลายมุมมอง พื้นที่เหลานี้จะถูกนํามารวมกันใน

ท่ีสุด ผานการอภิปรายอยางกวางขวางดวยระบบวิชวลเซอรโว ท้ังแบบวิชวลเซอรโวแบบตำแหนง (PBVS) และ

วิชวลเซอรโวแบบภาพ (IBVS) โดยใช CiRACORE เปนแพลตฟอรมหลักสำหรับการควบคุมหุนยนต ระบบ

อัตโนมัติ และปญญาประดิษฐเขาดวยกัน  

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 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูง 

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 แตละแขนงเลือกเรียน 15 หนวยกิต โดยอยางนอย 9 หนวยกิตตองเปนวิชาจากแขนง

วิชาเดียวกันดังตอไปนี้ 
1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับระบบการผลิตข้ันสูง (Computer Simulation for 

Advanced Manufacturing System) 

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร (Material Sciences) 

3. แขนงวิชาหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics and Artificial Intelligence) 

4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (Microelectronics and sensors) 

 

 

1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับระบบการผลิตข้ันสูง (Computer Simulation for 

Advanced Manufacturing System) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017531 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

การใชงานในวงกวางของซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการวิเคราะหงานวิศวกรรม ซ่ึง

รวมถึงการวิเคราะหทางไฟไนทเอลิเมนต พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ มัลติฟสิกส 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 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต คือเทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขโดยการหาคำตอบโดยประมาณ

จากเง่ือนไขคาขอบสำหรับสมการอนุพันธยอย ระเบียบวิธีการนี้จะใชการแบงโดเมนปญหาท้ังหมดเปนสวนงาย 

เรียกวา องคประกอบยอย และวิธีการแปรผันจากแคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลงในการแกปญหาโดยลดความ
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ผิดพลาดของฟงกชันที่เกี่ยวของ ในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะไดรูจักการประยุกตใชระเบียบวิธีทางไฟไนทเอลิ

เมนตสำหรับแกปญหาตัวอยางทางวิศวกรรมเชน การสั่นสะเทือน การนำความรอน มิลติฟสิกส 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 พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ     3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

เปนสาขาของกลศาสตรของไหลที่ใชวิธีการเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมในการแก และวิเคราะห

ปญหาที่เกี่ยวของกับการไหลของของเหลว เชน การไหลของของไหลแบบอัดได อัดไมได แบบสภาวะคงที่ ไม

คงท่ี แบบราบเรียบ และแบบปนปวน เปนตน 

A branch of fluid mechanics that uses numerical methods and algorithms to 

solve and analyze fluid flow problems, for example, compressible, incompressible flow, 

steady, unsteady, laminar and turbulent flows, etc.  

 

12017534  การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆที่เปนสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎี

รวมท้ังการประมวลขอดีและขอเสียและขอจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิงเลขเปรียบเทียบกับการประมวล

สัญญาณเชิงอุปมานคณิตศาสตรที่ใชในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณอันดับ (sequence) และรูปแบบ

ตางๆของอันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการสุมสัญญาณการวิเคราะหในเชิงความถี่การเกิดสภาพ

ความซ้ำซอน (aliasing effect) การสรางสัญญาณคืนจากสัญญาณที่ผานการสุมมาแลวการแปลงแบบ Z ของ

สัญญาณอันดับพ้ืนฐานตางๆฟงกชั่นของระบบ H(z) การประวิงของหนวยสัญญาณโพลและซีโรเสถียรภาพของ

ระบบความสัมพันธของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอื่นๆการแปลงฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภท

ตางๆการลดภาระการคำนวณการแปลงฟูริเยรเมื่อจำนวนขอมูลมีคาตางๆเชนเปนจำนวนปฐมจำนวนขอมูล
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เปนสองยกกำลังการแยกยอยเชิงเวลาและการแยกยอยเชิงความถ่ีการคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคำนวณ

การแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติตางๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขแบบอิมพัลสจำกัด (FIR Filter) วงจร

กรองความถี่แบบอิมพัลสไมจำกัด (IIR Filter) การออกแบบวงจรกรองความถี่เชิงเลขโดยใชคุณสมบัติของ

สัญญาณตอเนื่องโดยการแปลงทางความถี่การพิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย 

(lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ีดวยตัวประมวลสัญญาณเชิงเลข 

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 การประมวลสัญญาณข้ันสูงและการประยุกตใช    3 (3-0-6) 

  ADVANCED SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

เนื้อหารายวิชานี้ประกอบดวย การประมวลผลสัญญาณขอมูลและการประยุกตใชเพื่อการ

บันทึกขอมูลเชิงแมเหล็ก ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ บล็อกไดอะแกรมของกระบวนการเขียนและอาน

สัญญาณ สัญญาณเขียน (NRZ, NRZI) ทรานสิชัน ประเภทของสัญญาณรบกวน การประมวลผลสวนหนา ชอง

สัญญาณบันทึกขอมูลแนวนอนแนวตั้ง ทารเกตพีอาร วงจรอิควอลไลสแบบ MMSE วงจรอิควอลไลสปรับคาได 

พีอารเอ็มแอล รหัสจํากัดความยาวบิตซ้ำ รหัสบล็อกเชิงเสน ชองสัญญาณวนซ้ำ การออพติไมสชองสัญญาณ 

การกูคืนสัญญาณทางเวลาการ ประมวลผลสัญญาณแบบ 2 มิติสําหรับเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลในอนาคต 

เชน การบันทึกขอมูลแบบบิต แพตเทิรนมีเดีย การบันทึกขอมูลเชิงแมเหล็กแบบสองมิติ การบันทึกขอมูลแบบ

ความรอนเขาชวย เปนตน นอกจากนั้นแลวผูที่ศึกษายังจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณเพื่อการ

ประยุกตใชการประมวลผลสัญญาณการบันทึกขอมูลในอุปกรณโซลิดสเตท อีกดวย ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 

บล็อกไดอะแกรมของโซลิดสเตท โซลิดสเตทแบบไฮบริดจ การประมวลผลสัญญาณท่ีมีการวิเคราะหขอมูลแบบ 

3 มิติ ตัวกรองสัญญาณ รหัสแกไขขอผิดพลาด รหัส BCH และตัวแปลงไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสตรง

ในอุปกรณโซลิดสเตท เปนตน 

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 ทฤษฎีการเขารหัส      3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

พ้ืนฐานและคณิตศาสตรสำหรับการเขาและถอดรหัสชองสัญญาณ เชน สนามจำกัด พีชคณิต

แบบแอบสแทรก รหัส  BCH รหัสโพลีโนเมียลซิคลิก การถอดรหัส BCH และรหัสรีดโซโลมอน การถอดรหัสรีด

โซโลมอนแบบซอฟต 

Fundamental mathematics for encoding and decoding, i.e., finite field and 

abstract algebra; BCH codes; Cyclic polynomial codes; Decoding of BCH and Reed Solomon 

(RS) codes; Soft decoding of RS codes. 

 

12017537 ทฤษฎีการเขารหัสช้ันสูงและการประยุกตใชงาน  3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

แนวคิดพ้ืนฐานและคณิตศาสตรในทฤษฎีการเขารหัสชองสัญญาณ รหัสบล็อกเชิงเสน รหัสซ้ำ 

รหัสแฮมมิง รหัสพาริตี้เช็ก รหัสคอนโวลูชัน การถอดรหัสแบบวิเทอรบิ  การถอดรหัสแบบซอฟต การถอดรหัส

วนลูป รหัสคอนสเตรนด ความจุของรหัส รหัส RLL รหัส MTR รหัส(0, G/I) 

Basic concepts and necessary terminology of coding theory; Linear block codes, 

Repetition codes, Hamming codes; Parity-check codes, Convolutional codes; Viterbi’s decoding 

techniques, Soft decoding, Iterative decoding, Constrained codes, Capacity, RLL codes, MTR 

codes, (0, G/I) codes, Channel Optimization methods. 
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12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 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 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 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. แขนงวิชาวัสดุศาสตร (Material Sciences) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017538 วัสดุอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-6) 

ELECTRONIC MATERIALS  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ศึกษาถึงสมบัติ และหลักการพ้ืนฐาน ในการเลือกวัสดุและ กระบวนการประดิษฐวัสดุสำหรับ

งานอิเล็กทรอนิกส รวมท้ัง วัสดุตัวนำ วัสดุไดอิเล็กทริก และฉนวน ศึกษาวัสดุท่ีมีสมบัติเปน วัสดุไพอิโซอิเล็กท

ริก วัสดุไพโรอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรออฟติก วัสดุแมเหล็ก  

Study on the fundamental principle of materials: fabrication, materials: 

properties and application of electronic materials: conductors, dielectrics and insulators. Study 

on the material properties: piezoelectric materials, pyroelectric materials, electro-optics, 

magnetic materials. 
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12017539 วัสดุท่ีใชในการผลิตข้ันสูง     3 (3-0-6) 

SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

การศึกษาถึงสมบัติของวัสดุที่ถูกเลือกใชในอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งสมบัติทางกล สมบัติทาง

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สมบัติทางแสง ความเสียหายและการสึกหรอจากการใชงานในอุตสาหกรรมการผลิตของ

วัสดุในกลุม โลหะ พอรลิเมอร เซรามิกส วัสดุผสม  รวมถึงการเลือก และปรับปรุงวัสดุใหมีสมบัติเหมาะสมตาม

การใชงานในการผลิต และการปองการการเสียหายของวัสดุ  

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 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง   3 (3-0-6) 

THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

หัวขอของรายวิชานี ้ประกอบไปดวย หลักการทำงานของเครื่องเคลือบชนิดตาง ๆ และ

ความหมาะสม, ประสิทธิภาพ การควบคุม ความสามารถ และขอจำกัดสำหรับประยุกตใชในการผลิต พื้นฐาน

ความเขาใจของระบบเคลือบแบบตาง ๆ เชน เทคนิคการเคลือบโดยไอเชิงฟสิกส 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 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ   3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
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PREREQUISITE: NONE 

รายวิชานี้ใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการวิเคราะหสำหรับการวัดสมบัติของวัสดุและอุปกรณ

ของสารก่ึงตัวนำ เนื้อหาครอบคลุมวิธีการวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะหทางแสง รวมถึงการวิเคราะหสมบัติ

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 พ้ืนฐานดานวัสดุเพ่ือพลังงานและความย่ังยืน   3 (3-0-6) 

FUNDAMENTALS OF MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปดวย เหตุผลในการศึกษาเรื่องพื้นฐานดานวัสดุเพื่อพลังงานและ

ความยั ่งยืน การไหลของพลังงานและวัสดุ วัสดุที ่เกี ่ยวของกับพลังงานทางเลือก วัสดุเพื่อการปรับปรุง

ประสิทธิภาพดานพลังงาน ความหมายของความยั่งยืน และ วัฎจักรชีวิตและการนำวัสดุกลับมาใชใหมเพ่ือ

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 อุปกรณสารกึ่งตัวนำ     3 (3-0-6) 

  SEMICONDUCTOR DEVICES 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

โครงสรางอะตอมของวัสดุสถานะแข็ง ทฤษฏีระดับพลังงาน; หัวตอเหมือนและหัวตอตางชนิด 

เชน หัวตอพีเอ็น ไดโอด ทรานซิสเตอร (ทรานซิสเตอรแบบหัวตอสองขั้ว และทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา) 

เทคโนโลยีฟลมบาง เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ 

Atomic structure of solid-state materials; Energy band theory; Energy band, 

charge carriers, and density of states in semiconductors; Homo- and hetero-junction devices: 
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pn junction, Diode; Transistors (Bipolar junction transistors, Field-effect transistors); Electronic 

sensors; Thin-film technologies; MEMS; Device fabrication techniques.  

 

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 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 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 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. แขนงวิชาหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics and Artificial Intelligence) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017634 การเรียนรูของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 

   MACHINE LEARNING    

   วิชาบังคับกอน: ไมมี  

   PREREQUISITE: NONE 

   ศึกษาถึงการเรียนรูของอัลกอริท่ึมโดยเนื้อหารายวิชาประกอบดวย การประมาณการคาสูงสุด 

แบบจำลองฮิทเดนมาคอฟ อัลกอริทึ่มแบบวิเตอรบิ อัลกอริทึมแบบประมาณคาสูงสุด โครงขายประสาทเทยีม

แบบไมเชิงเสน แบ็คพล็อพ รีออเคอรเรน ไดแก BPTT/RTRL/LSTM การแยกคาขอบเขตสูงสุด ซัพพอรต

เวคเตอรแมทชีน การเรียนรูแบบคิว การเรียนรูแบบทีดี ฮิวคลามบิ้ง และจีเนทิคอัลกอริท่ึมพ้ืนฐานทฤษฏีขอมูล 

และการหาแบบยูนิเวอรแซล 
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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 เทคนิคในปญญาประดิษฐ     3 (3-0-6) 

   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE    

   วิชาบังคับกอน: ไมมี  

   PREREQUISITE: NONE 

   ศึกษาถึงการประยุกตใชงานและเทคนิคในปญญาประดิษฐ รายวิชาประกอบดวย พ้ืนฐานการ

ออกแบบและรายละเอียดสำหรับเรชั่นเนลเอเจน การแกปญหาโดยใชเทคนิคการคนหาเฮริสติก การคนหาท่ี

เหมาะสม การแกปญหาโดยการใชเทคนิคตางๆ เชน โลจิกและอินเตอรเฟเรนเทคนิค หลักการความไมแนนอน

ของขอมูล ไดแก พ้ืนฐานของหลักการความไมแนนอนและทฤษฏีการตัดสินใจ โครงขายเบเยเซียน การวางแผน

การตัดสินใจแบบมารคอฟ การวางแผนการดำเนินการ การวางแผนและการดำเนินงานของการเรียนรูของ

เครื่องจักร แผนผังตนไมของการตัดสินใจการเรียนรู การเรียนรูแบบอินดักทีฟการประมาณการเรียนรูท่ีถูกตอง 

   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 

   วิชาบังคับกอน: ไมมี  

   PREREQUISITE: NONE 
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   เปนรายวิชารวมระบบคอมพิวเตอรและเครื่องจักรวิทัศน ในรายวิชานี้จะประกอบไปดวยการ

รับสัญญาณภาพและการประมวลผลภาพ อาทิ การแปลงโหมดสี การหาขอบของวัตถุ การวิเคราะหรูปทรง 

การตรวจหารูปทรง การคนหาวัถตุจากความเหมือน การทำ STEREO VISION การสรางรูปทรง 3D จาก

รูปภาพ ระบบประมวลผลแบบตามเวลาจริง การจดจำเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรบัตรวจสอบ

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 

   วิชาบังคับกอน: การประมวลผลภาพ 

   PREREQUISITE: IMAGE PROCESSING 

  รายวิชานี้เปนการแนะนําการสรางคําอธิบายสัญลักษณของสภาพแวดลอมจากภาพ ผูสอน

อธิบายลักษณะพื้นฐานปจจัยสงผลกระทบตอรูปภาพ อาทิ อุปกรณรับสัญญาณภาพ อุปกรณแสง เลนส เปน

ตน เพ่ือเขาใจลักษณะการทำงานของอุปกรณและปรับคาพารามิเตอรตางๆท่ีสงผลตอการผลลัพธภาพตนฉบับ 

ผูสอนอธิบายการใชเทคนิคการรูจํารูปแบบเพื่อแกปญหาของระบบวิทัศน การจัดประเภท รูปแบบ ขอมูลจาก

ภาพและการประมวลผล การแยกคุณลักษณะจากภาพ การรูจําวัตถุลักษณะทางกายภาพ 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 การเรียนรูเชิงลึก       3 (3-0-6) 

Deep Learning 

   วิชาบังคับกอน: การประมวลผลภาพ 

 PREREQUISITE: IMAGE PROCESSING 

การแกปญหางานในภาคอุตสาหกรรมดวยเทคนิคการเรียนรูเชิงลึกเปนโอกาสที่ดีสำหรับ

คนทำงาน การเรียนรูเชิงลึกเปนเสมือน "เครื่องมือพิเศษ" ที่จะชวยใหนักศึกษาสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือ
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แกปญหาใหกับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงในปจจุบันสิ่งเหลานี้ไมใชเรื่องยากอีกตอไป เนื่องจาก อัลกอริธึมท่ีทันสมัย 

เชน CNN, RNN, LSTM เปนตน ในขณะท่ีจำนวนขอมูลท่ีมีอยูอยางมากมาย (Big Data) เชน ขอมูลภาพ ขอมูล

เสียง สัญญาณตอเนื่องตามเวลา และขอมูลอ่ืนๆอีกมากมาย ในสวนอุปกรณและฮารดแวรดานคอมพิวเตอรก็มี

ความสามารถทางดานการคำนวณเร็วข้ึน มีความจุสูงขึ้น แตกลับมีราคาถูกลง เชน หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) แรม (RAM) การดจอ (GPU) ดวยสิ่งตางๆเหลานี้ ทำใหการนำความรูดานการเรียนรูเชิงลึกที่จะไดจาก

หลักสูตรไปชวยงานภาคอุตสาหกรรมเปนเรื่องงาย โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูเรื่องตางๆตอไปนี้: 

- ความรูเบื้องตนดานการเรียนรูเชิงลึก พื้นฐานโครงขายประสาทเทียม (Neural Network 

Basics) 

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

Networks (ConvNets)) 

- อัลกอริธึมสำหรับหาคาเหมาะท่ีสุด (Optimization algorithms)  

- การปรับไฮเปอรพารามิเตอรและการทำแบทชนอรมัลไลเซชัน (Hyperparameter 

Tuning, Batch Normalization)  

- สามารถสราง ฝก (train) และใชนิวรัลเน็ตเวิรคเชื่อมตอกันอยางเต็มรูปแบบ 

- การประยุกต ใช งานโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวล ูช ันเช ิงล ึก (ConvNets 

Applications) 

- โครงขายแบบวนซ้ำ (Recurrent neural networks (RNNs)) 

- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) 

หลักสูตรนี้ยังใหวิธีการเรียนรูดวยการเจาะลึกที่ใชงานไดดีกวาการนำเสนอคำอธิบายคราวๆ 

หรือระดับผิวเผินเทานั้น ดังนั้น หลังจากเรียนจบแลว นักศึกษาจะสามารถใชความรูที่ไดอยางลึกซึ้งนี้ เพ่ือ

ทำงานของนักศึกษาเองได ในกรณีที่นักศึกษาจะหางานทำดานปญญาประดิษฐ ก็เปนการเตรียมความพรอมท่ี

จะนำไปสูการทำงานในภาคอุตสาหกรรมตอไป 

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 พ้ืนฐานของโครงขายนิวรอน     3 (3-0-6) 

   INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 

   วิชาบังคับกอน: ไมมี  

   PREREQUISITE: NONE 

   รายวิชานี้ศึกษาระบบจัดการเชื่อมตอซินแนปซซึ่งพื้นฐานของการคำนวณของระบบประสาท

และเรียนรูจำ โดยเนื้อหาครอบคลุมโครงขายการเรียนซ้ำของเปอเซปตรอนและทฤษฎีไดนามิก รวมถึง การ

ขยายสัญญาณ, จุดรวมสัญญาณและคำนวณแบบผสมผสาน หัวขอเพิ่มเติมรวมเรื่องการคำนวณแบบยอนกลับ

และการเรียนรูแบบเฮบเบียน(HEBBIAN) ตลอดจนรูปแบบการรับรูของเปเซปตรอน การควบคุมมอเตอร 

หนวยความจำ และการพัฒนาประสาท 

   This course explores the organization of synaptic connectivity as the basis of 

neural computation and learning. Perceptrons and dynamical theories of recurrent networks 

including amplifiers, attractors, and hybrid computation are covered. Additional topics include 

backpropagation and Hebbian learning, as well as models of perception, motor control, 

memory, and neural development. 

 

12017730  ชีววิทยาทางพันธุกรรม       3 (3-0-6) 

GENETIC NEUROBIOLOGY 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 
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หลักสูตรนี้จะเนนแนวคิดทางคณิตศาสตรพื้นฐานเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความไมเชิงเสน

และการยอนกลับในโครงขายประสาท โดยมีตัวอยางที่ดึงมาจากทั้งวิทยาศาสตรทางประสาทวิทยาและ

วิทยาการคอมพิวเตอร สวนใหญของเนื้อหาจะมุงที่โครงขายแบบวนซ้ำ เพราะการวนซ้ำกลับมีอิทธิพลตอการ

เชื่อมตอซีแนพทิคของสมอง มีการอภิปรายเรื่องการรูจำรูปแบบทางสถิติ เนนการเชื่อมตอกับทฤษฎีระบบแบบ

ไดนามิก  

งานวิจัยสมัยใหมในทฤษฎีประสาทวิทยา สามารถแบงออกเปนสามประเภท: ชีวฟสิกสเซลล 

พลวัตของโครงขาย และการวิเคราะหทางสถิติของขอมูลทางระบบประสาท เรื ่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของโครงขาย, แตไมรวมชีวฟสิกสของเซลลประสาทเดียว. หลักสูตรนี้จะสํารวจการจัดระบบของ

การเชื่อมตอซีแนพทิค เปนพ้ืนฐานของการคํานวณและการเรียนรูทางเซลลประสาทเทียม เพอรเซปตรอนและ

ทฤษฎีแบบไดนามิกของโครงขายแบบวนซ้ำ รวมถึงการขยาย การดึงดูด และการคํานวณไฮบริด หัวขอเพ่ิมเติม

ไดแก การสงคายอนกลับ และการเรียนรู Hebbian เชนเดียวกับ รูปแบบของการรับรู การควบคุมมอเตอร 

หนวยความจํา 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 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับกระบวนการผลิต    3 (3-0-6) 

   EMBEDDED SYSTEM FOR ADVANCED MANUFACTURING 

   วิชาบังคับกอน: ไมมี  

   PREREQUISITE: NONE 
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  ภาพรวม นิยามความหมายและตัวอยางของระบบสมองกลฝงตัว องคประกอบของระบบ

สมองกลฝงตัว วิธีการในการออกแบบระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะหปญหา รูปแบบแนวทางการแกไข

ปญหา การออกแบบหรือเลือกใชตัวควบคุม, เกตเวยโหนด, ระบบเครือขาย, เทคโนโลยอิีนเตอรเน็ทท่ีเชื่อมตอ

กับอุปกรณและเครื่องมือตางๆ สามารถสงขอมูลระหวางกันเองได, อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง การติดตอสื่อสาร การ

เรียนรูของเครื่อง เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย การเชื่อมโยงและทำงานรวมกันของระบบอัตโนมัติ

ในอุตสาหกรรม แบบจำลองระบบการควบคุมโดยใชพ้ืนฐานโมเดลสำหรับการผลิตข้ันสูง 

   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 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบโอเพนซอรส  3 (3-0-6) 

   OPEN-SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE DEVELOPMENT 

   วิชาบังคับกอน: ไมมี  

   PREREQUISITE: NONE 

  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบโอเพนซอรสมีความสำคัญเปนอยางมากทั้งใน

เชิงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ และการลดคาใชจายในเชิงอุตสาหกรรม ซอฟตแวรโอเพนซอรสสวนใหญจะ

ไมมีคาใชจายในดานลิขสิทธ (FREEWARE) และถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง ในวิชานี้จะนำเสนอความหมายและ

โครงสรางของระบบปฏิบัติการ การใชงานลินุกซ การพัฒนาระบบปฏิบัติการ นักศึกษาจะไดเรียนการเขียน

โปรแกรม C, C++, JAVA, PYTHON และการพัฒนาแอพพลิเคชันเชื่อมตอกับผูใชงานแบบกราฟฟค (GUI) 

โดยใช CiRACORE เปนแพลตฟอรมสำหรับการควบรวมระบบหุนยนต ระบบอัตโนมัติ และปญญาประดิษฐเขา

ดวยกัน สามารถใชงานในดานตางๆไดหลากหลาย ตัวอยางเชน 

- ดานการควบรวมระบบ  เปนเรื่องงายท่ีจะควบรวม หุนยนต กลองอุตสาหกรรม ระบบ

อินพุท/เอาทพุท ไดรเวอรมอเตอร และ PLC ดวยการใชแพลตฟอรม CiRACORE เพียง

แพลตฟอรมเดียว และเหมาะสำหรับกระบวนการอัตโนมัติ 

- ดานการศึกษา  สามารถนำไปใชเพ่ือศึกษาพ้ืนฐานของหุนยนต  เพ่ือศึกษาการควบคุม

หุนยนต และเพ่ือศึกษาการเขียนโปรแกรมหุนยนตในทุกระดับ ตั้งแตระดับพ้ืนฐาน ไป

จนถึงระดับสูง โดยการเขียนโปรแกรมเปนลักษณะ การลากและวางโมดูลโหนดไปยัง

หนาตางการทำงาน 

- การประยุกตใช สามารถประยุกตไดหลากหลายข้ึนอยูกับผูใชงาน 

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 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพบนระบบสมองกลฝงตัว 3 (3-0-6) 

   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 

   วิชาบังคับกอน: ไมมี  

   PREREQUISITE: NONE 

   การประมวลผลขอมูลและสัญญาณตางๆ ภายในระบบสมองกลฝงตัว การประมวลผล

สัญญาณแบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณแบบอนาลอก การประยุกตใชงานเซนเซอรเชน การ

ตรวจจับความเรงหรือความลาดเอียง เซ็นเซอรแบบแสง สี ความเร็วรอบ เซ็นเซอรวัดกระแสไฟฟา และอื่นๆ,

การสรางสัญญาณเพื ่อควบคุมและสั ่งการระบบและแอ็คชูเอเตอรการพัฒนาและการประยุกตใชระบบ

ประมวลผลภาพบนระบบสมองกลฝงตัว การตรวจจับขอบ การตรวจมุม การตรวจจับพื้นผิวและการตรวจจับ

วัตถุในภาพ รวมท้ังการตรวจจับการเคลื่อนไหว  และการตรวจจับใบหนาบนระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะห

ขอดีและขอเสียของแตละวิธีการ 

   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 ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสำหรับยุคไอโอที    3 (3-0-6) 

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  

   FOR INTERNET OF THINGS (IOT)    

   วิชาบังคับกอน: ไมมี  

   PREREQUISITE: NONE 
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   วิชานี้อธิบายเกี่ยวกับหลักการทางสถิติวิศวกรรม และการวิเคราะหขอมูลจำนวนมาก การ

คาดการณผลลางหนาเพ่ือปองกันปญหา การวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลและปจจัยตางๆ การพัฒนาและ

การประยุกตใชระบบปญญาประดิษฐ เชน ตรรกศาสตรกำกวม โครงขายประสาทเทียม อัลกอริทึมเชิง

พันธุกรรม อัลกอริทึมเชิงกลุมปญญาประดิษฐแบบผสมผสาน เพื่อแกปญหาในการวิจัยการหาคาคำตอบหรือ

วิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด รวมไปถึงการคนหาคำตอบหรือองคความรูจากขอมูลจำนวนมหาศาล 

   This subject provides engineering statistic and big data processing, yield 

prediction and multi-attribute analysis, problem identification, fuzzy logic, artificial neural 

network, genetic algorithm, agent-based swarm algorithm and hybrid artificial intelligent to 

solve the research problem, optimization and extract knowledge or solution within the mass 

data records. 

 

12017932 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 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 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 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. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (Microelectronics and sensors) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต ิ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12017735 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส   3 (3-0-6) 

  OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 
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วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ระดับพลังงานและตัวพาประจุในสารกึ่งตัวนำ; กลไกการกระตุนพลังงานของประจุ (การ

กระตุนดวยแสงและดวยไฟฟา); หลักการของเครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส ไดแก อุปกรณให

แสงและจอภาพ (เชน หลอด LED จอผลึกเหลว จอพลาสมา กระดาษอิเล็กทรอนิกส และไมโครออปติกส) และ

อุปกรณรับแสง (เชน โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร และแผงพลังงานแสงอาทิตย) 

Energy band and charge carriers in semiconductors; Charge-excitation 

mechanisms (Photo- and electrical-excitation), Principles of optoelectronic components and 

devices: Light emitting devices and display technologies (e.g.  LEDs, liquid-crystal display, 

plasma displays, E-papers, micro-optics) and light sensing devices (photo-diode, photo-

transistors, solar cells) 

 

12017736 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได  3 (3-0-6) 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

วิชาบังคับกอน: เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

PREREQUISITE: OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

พฤติกรรมกึ่งตัวนำในสารอินทรีย; ระดับพลังงานในสารกึ่งตัวนำอินทรีย; อุปกรณใหแสง

อินทรีย (โอเลด); ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาอินทรีย (โอเฟต); อุปกรโฟโตโวลเทอิกอินทรีย (แผงพลังแสงอาทิตย

อินทรีย); อุปกรณท่ีทำจากวัสดุระดับนาโนสเกล (ทอคารบอนนาโนและลวดซิงคออกไซด); เทคโนโลยีการผลิต 

(แบบสุญญากาศและแบบสารละลาย); พลาสติกอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

Semiconducting behaviours in organic materials; Energy levels in organic 

semiconductors; organic light emitting devices (OLED, organic light-emitting transistors); organic 

field-effect transistors (OFET); organic photovoltaic devices (organic solar cells); nano-

structured material devices (carbon nanotubes and zinc-oxide nanowires); Devices fabrication 

techniques (vacuum and solution-processed deposition methods); introduction to plastic 

electronics. 

 

12017737 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง    3 (3-0-6) 

PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 
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พื้นฐานของสาขาทางดานแสงและการประยุกตใชงานดานเลเซอร, เสนใยแกวนำแสง และ

การประมวลผลสัญญาณทางแสง เชน แสงถูกนำมาใช ในระบบที่ทันสมัยสำหรับการเขารหัส , การจัดการ , 

การสง,  การจัดเก็บ และ การเรียกขอมูลไดอยางไร วิชานี้ครอบคลุมเรื่องการเคลื่อนท่ีของแสงในตัวกลางไอโซ

ทรอปก และตัวกลางไบเรฟริงเจน (ตัวกลางที่มีคาดัชนีการหักเหของแสงที่ขึ้นอยูกับโพลาไรเซชันและทิศ

ทางการเคลื่อนที่ของแสง)  พฤติกรรมของแสงที่มีตอรอยตอไดอิเล็กทริก การแทรกสอด ชองขยายสัญญาณ

ทางแสง และหลักการของเลเซอร พื้นฐานของทอนำคลื่นแสง (รวมถึง ใยแกวนำแสง) และ อิเล็คโทร และอะ

คูสโต-ออฟติกมอดูเลชัน เนนการออกแบบและวิเคราะหอุปกรณทางแสง และการใชงานในการสื่อสารและการ

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  

วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE: PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

นาโนโฟโตนิคเบื ้องตนเนนใหความสำคัญกับวัสดุพื้นฐาน (ควอนตัมดอท, อนุภาคนาโน 

และโฟโตนิคคริสตัล) เพื่อการนำไปใช (เชน เลเซอร ตัวตรวจจับ เซ็นเซอร) และ ระบบอินทิเกรทเซอรกิต (โฟ

โตนิคอินทิเกรทเซอรกิต 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 คณิตศาสตรวิศวกรรมระบบการผลิต    3 (3–0–6) 

ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
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PREREQUISITE: NONE 

  การวิเคราะหจำนวนเชิงซอน พีชคณิตเชิงเสนและเมทริกซ เวกเตอรแคลคูลัส สมการเชิง

อนุพันธยอย 

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

equation 

 

12017830 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

สำหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา    3 (3-0-6) 

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI   

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

  การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน ความรูพื้นฐานของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา สมการพ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี การ

แบงรูปทรง พ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี  การประยุกต

ในปญหาการคายประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา 

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 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง     3 (3-0-6) 

HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS   

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื่องตน  ทฤษฎีของสายนำสัญญาณ  การวิเคราะหโดยใชเครือขาย

ไมโครเวฟ  วงจรแมทชิ่งและการใชแผนภาพสัญญาณ การออกแบบวงจรขยายโดยใชไมโครเวฟทรานซิสเตอร 

วงจรขยายกำลังสูง วงจรกำเนิดสัญญาณไมโครเวฟ 

 Introduction to electromagnetic theory. Transmission line theory. Microwave 

network analysis. Matching network and signal flow graphs. Microwave transistor amplifier 

design. Microwave power amplifiers. Microwave Oscillators.  
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12017832 วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

  ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

อุปกรณสารกึ่งตัวนำ วงจรขยายในวงจรรวม วงจรขยายผลตางและวงจรหลายชั ้น การ

ตอบสนองทางความถี่ วงจรปอนกลับ วงจรดานเอาทพุทและวงจรขยายกำลังสูง  วงจรออปแอมป 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 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ระบบดิจิทอลและเลขฐานสอง  บูลลีนและลอจิก การลดเกท  วงจรคอมไบเนชัน วงจรซีเควน

เชียล เสนทางขอมูลของอุปกรณ  การออกแบบรีจีสเตอร  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 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

แบบจำลองการแปลงขอมูล สัญญาณรบกวนในการแปลงขอมูล การจำกัดสัญญาณรบกวนใน

การแปลงขอมูล การออกแบบวงจรรวมซีมอส  การออกแบบวงจรในการแปลงขอมูล วงจรกรองความถี่โดยใช

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 เซนเซอรสำหรับการผลิตข้ันสูง      3 (3-0-6) 

SENSORS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

หลักสูตรนี ้ เป นการแนะนำอยางกวางๆ เกี ่ยวกับเทคโนโลยีเซ ็นเซอร ซ ึ ่งแสดงโดย

แอพพลิเคชั่นท่ีดึงมาจากอินเทอรเฟซของมนุษยกับคอมพิวเตอร และการประมวลผลท่ีแพรหลาย การบรรยาย

ครอบคลุมหลักการและการทำงานของสถาปตยกรรมและรูปแบบของเซ็นเซอรที่หลากหลาย รวมถึงเซนเซอร

ประเภทตางๆ เชน ความดัน ความเครียด การกระจัด ความใกล ความรอน สนามไฟฟาและแมเหล็ก ออปติคัล 

อะคูสติก คลื่นวิทยุ ความเฉื่อย และ ไบโออิเล็คตริก นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึงอัลกอริทึมการประมวลผล

เซ็นเซอรอยางงาย นักศึกษาจะไดนำเสนอโครงงานจบเทอมท่ีไดรับมอบหมาย 

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 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาที่นาสนใจ ซึ่งถูกเลือกโดยผูสอนที่เกี่ยวกับระบบการผลิตขั้นสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 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 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3   3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
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รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูง

และมีเนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 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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รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สำนักหอสมดุกลางมีใหบริการ 

 

ลำดับ รายช่ือ ขอบเขตของเนื้อหา 

1 ASCE มีเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) มีรายชื่อ

วารสารอิเล็กทรอนิกส 33 ชื่อเรื่อง และมี Proceedings แบบ

ออนไลน 

2 ASME Transaction Journals มีเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineers) มี

วารสารอิเล็กทรอนิกส 26 ชื่อเรื่อง 

3 ASTM Standards & Journals มีเนื้อหาเก่ียวกับมาตรฐานสากล จำนวน 12,000 รายการและมี

วารสารออนไลน 8 ชื่อเรื่อง 

4 International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology (IJSEM) 

เปนวารสารออนไลนสาขาวิชา Microbial Systematic มีเนื้อหา

ครอบคลุมดาน Phylogenetic  & Evolutionary, Micro - 

organisms  

5 The Journal of Antibiotics เปนวารสารออนไลนครอบคลุมสาขาวิชา Antibiotics และ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

6 Journal Citation Reports 

(JCR) 

เปนฐานขอมูลท่ีใชรายงานคา Impact Factor ของวารสาร 2 

Edition คือ Science Edition และ Social Science Edition 

รวบรวมขอมูลจากวารสารประมาณ 9000 ข่ือเรื่อง 

7 Journal of Near Infrared 

Spectroscopy 

เปนวารสารออนไลนครอบคลุมสาขาวิชา Chemometrics, 

Calibrations, Diffuse Reflection, NIR Imaging, On-Line Use, 

Fibre Optics, Sampling, Spectroscopy, Instrumentation, 

Remote Sensing  

8 Scopus เปนฐานขอมูลสาระสังเขปและการอางถึงของงานวิจัยแบบ peer-

reviewed ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีขอมูลมากกวา 55 ลาน

ระเบียน 

9 CAB Abstracts on CAB Direct 

+ CAB Abstracts Plus หรือ 

CABI 

มีเนื้อหาการวิจัยดานวิชาการเกษตร มีเอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 

17000 รายการ มีวารสาร 120 ชื่อเรื่อง 

10 Access Science มีเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบทความมากกวา 

8,500 บทความ รายงานความกาวหนาผลงานวิจัย มีความหมาย

ของศัพทมากกวา 110000 คำมีภาพประกอบและกราฟฟคมากกวา 
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15000 รูปชีวประวัตินักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 2000 คน 

จากสำนักพิมพ McGraw-Hill 

11 Access Engineering Access Engineering Access Engineering เปนฐานขอมูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส จากสำนักพิมพ McGraw-Hill ท่ีครอบคลุมเนื้อหา 

วิชาวิศวกรรมศาสตร และสาขาท่ีเก่ียวของ จำนวน 230 เลม 

12 Material ConneXion เปนฐานขอมูลวัสดุออนไลน มีขอมูลของวัสดเุพ่ือการออกแบบท่ัว

โลกมากกวา 7000 รายการ 

13 iQNewsClip บริการกฤตภาคขาวออนไลนจากหนังสือพิมพภายในประเทศท้ัง

ภาษา ไทยและภาษาตางประเทศมากกวา 30 ฉบับ 

14 NewsCenter บริการขอมูลขาวสารท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยใหขอมูล

แบบ real time 

15 

  

SpringerLink eBooks ป 2014 

  

เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ประมาณ 5,000 เลม

ครอบคลุมสาขาวิชา ท้ังหมด 

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  

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตข้ันสูง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบับป พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เม่ือวันท่ี………8…กุมภาพันธ…2555…………………………………………………………… 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลวในคราวประชุม 

ครั้งท่ี…………/…25……เม่ือวันท่ี………………………………….. 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2564 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

4.1 เพ่ือตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูงภายในประเทศมากข้ึน 

4.2 เพื ่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ ่งกำหนดใหทุก 

หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป 

4.3 เพื ่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และกอใหเกิดประโยชนแกน ักศึกษาใหสามารถใชในการ 

ประกอบวิชาชีพในปจจุบัน 

4.4 เพ่ือใหหลักสูตรมีหลากหลายเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

4.5 เพ่ือปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูของผูท่ี

ตองการเรียนมากข้ึน 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

5.1 ปรับหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ 

5.2 ลดจำนวนหนวยกิตรวมในแผนการศึกษา แผน ข จากเดิม 39 หนวยกิต เปน 36 หนวยกิต โดยลด

จำนวนหนวยกิตในหมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง จากเดิม 30 หนวยกิต เปน 

27 หนวยกิต เพ่ือใหจำนวนหนวยกิตสอดคลองกับระยะเวลาการศึกษามากข้ึน 

5.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง จากเดิม 10 วิชา เปน 16 

วิชา ดังนี้ 

1. 12017331 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

2. 12017332 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต 

3. 12017333 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห 

4. 12017334 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต 

5. 12017335 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต 
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6. 12017336 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 

7. 12017337 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต 

8. 12017338 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต 

9. 12017339 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 

10. 12017430 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม 

11. 12017431 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป 

12. 12017432 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม 

13. 12017433 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต 

14. 12017434 การเปนผูประกอบการดานการผลิตข้ันสูง 

15. 12017435 หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสูง 

16. 12017931 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1 

5.4 ปรับปรุงใหแผน ก แบบ ก 2 มีการแยกแขนงที่ชัดเจนเปน 4 แขนง พรอมทั้งปรับปรุงรายวิชาและ

จัดหมวดวิชาเลือกใหมใหสอดคลองกับแขนงเพื่อตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม

การผลิตภายในประเทศ ดังนี้ 

1. แขนงวิชาการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับระบบการผลิตขั้นสูง (Computer Simulation 

for Advanced Manufacturing System) 

2. แขนงวิชาวัสดุศาสตร (Material Sciences) 

3. แขนงวิชาหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics and Artificial Intelligence) 

4. แขนงวิชาไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (Microelectronics and sensors) 

5.5 เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยการปรับเปลี่ยนหมวดของรายวิชา ใหสอดคลองกับโครงสราง

หลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันมากข้ึน 

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไขเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

 

- แผน ก แบบ ก 1 

หมวดวิชา 

จำนวนหนวยกิต 

เกณฑกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาบังคับ (หมวดวิชาพ้ืนฐานดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 
รวมทุกหมวดแลว

ไมนอยกวา 36 

หนวยกิต 

- - 

หมวดวิชาเลือก - - 

หมวดวิชาสัมมนา 1* 1* 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 36 36 
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จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 36 36 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 

- แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา 

จำนวนหนวยกิต 

เกณฑกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาบังคับ (หมวดวิชาพ้ืนฐานดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) รวมทุกหมวดแลว

ไมนอยกวา 36 

หนวยกิต 

9 9 

หมวดวิชาคณิตศาสตร - - 

หมวดวิชาเลือก 15 15 

หมวดวิชาสัมมนา 1* 1* 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 12 12 

จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 36 36 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

 

- แผน ข 

หมวดวิชา 

จำนวนหนวยกิต 

เกณฑกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

หมวดวิชาบังคับ (หมวดวิชาพ้ืนฐานดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) รวมทุกหมวดแลว

ไมนอยกวา 36 

หนวยกิต 

30 27 

หมวดวิชาการวิจัย 3 3 

หมวดวิชาเลือก - - 

หมวดวิชาสัมมนา 1* 1* 

หมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 3 ถึง 6 หนวยกิต 6 6 

จำนวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 36 39 36 

*เรียนโดยไมนับหนวยกิต 
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- ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการ

ผลิตข้ันสูง (หลักสูตรนานาชาติ) 

 

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

ปรับปรุง 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ หมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 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) 

เปล่ียนเปนวิชาในหลักสูตร

นานาชาติ 

12017403 

วิทยานพินธ  

THESIS 

12 (0-12-6) 

(แผน ก แบบ ก 2) 

12017032 

วิทยานพินธ  

THESIS 

12 (0-12-6) 

(แผน ก แบบ ก 2) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017801 

การศึกษาคนควาอิสระ  

INDEPENDENT STUDY  

6 (0-12-6)  

(แผน ข) 

12017033 

การศึกษาคนควาอิสระ  

INDEPENDENT STUDY  

6 (0-12-6)  

(แผน ข) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

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) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

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) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง 

ไมม ี 12017331 

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

3 (3-0-6) 

ยายมาจากหมวดวิชาเลือก 

และเปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

ไมมี 12017332 

การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต  

ยายมาจากหมวดวิชาเลือก 

และเปล่ียนเปนวิชาใน

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

ปรับปรุง 

DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION 

ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

ไมม ี 12017333 

เหมืองขอมูลและเคร่ืองมือวิเคราะห  

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

3 (3-0-6) 

ยายมาจากหมวดวิชาเลือก 

และเปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017811   

แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  

MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING 

INDUSTRY 

3 (3-0-6) 

12017334   

แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  

MATHEMATICAL MODELLING FOR 

MANUFACTURING INDUSTRY 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017812 

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและการผลิต  

COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

12017335 

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและการผลิต  

COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

เปล่ียนชื่อวิชา (ตัด s) 

12017813   

การประยกุตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรม  

APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL 

PROCESS 

3 (3-0-6) 

12017336   

การประยกุตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรม  

APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL 

PROCESS 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017814   

วัสดุศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  

MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING 

INDUSTRY 

3 (3-0-6) 

12017337 

วัสดุศาสตรเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  

MATERIAL SCIENCES FOR MANUFACTURING 

INDUSTRY 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

เปล่ียนชื่อวิชา (เติม s) 

12017815   

ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต  

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

12017338   

ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต  

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017816   

การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพือ่งานประยุกตใน

อุตสาหกรรม  

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR 

INDUSTRIAL APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

12017339 

การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพือ่งานประยุกตใน

อุตสาหกรรม  

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR 

INDUSTRIAL APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017817 

การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม   

12017430 

การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม   

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 
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STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING 

INDUSTRY 

3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING 

INDUSTRY 

3 (3-0-6) 

12017818 

การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑขึ้นรูป  

DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL 

FORMING PROCESSES 

3 (3-0-6) 

12017431 

การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑขึ้นรูป  

DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL 

FORMING PROCESSES 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017819 

การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม   

INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

12017432 

การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม   

INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017820 

ความเขากันไดทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

12017433 

ความเขากันไดทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

ไมมี 12017434 

การเปนผูประกอบการดานการผลิตขั้นสูง 

ENTREPRENEURSHIP FOR ADVANCED 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

ไมมี 12017435 

หุนยนตเพื่อการผลิตขั้นสูง 

ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

12017821 

หัวขอคัดสรรในเร่ืองระบบการผลิตขั้นสูง 1  

SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING 

SYSTEM 1 

3 (3-0-6) 

12017931 

หัวขอคัดสรรในเร่ืองระบบการผลิตขั้นสูง 1   

SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING 

SYSTEM 1 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017822 

หัวขอคัดสรรในเร่ืองระบบการผลิตขั้นสูง 2   

SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING 

SYSTEM 2 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยายไปอยูในหมวดวิชา

เลือก และเปล่ียนเปนวิชา

ในหลักสูตรนานาชาติ 

12017823 

หัวขอคัดสรรในเร่ืองระบบการผลิตขั้นสูง 3  

SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING 

SYSTEM 3 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยายไปอยูในหมวดวิชา

เลือก และเปล่ียนเปนวิชา

ในหลักสูตรนานาชาติ 
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ปรับปรุง 

หมวดวิชาเลือก (เฉพาะ แบบ ก 2) 

12017123 

คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม   

COMPUTER AIDED ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017531 

คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม   

COMPUTER AIDED ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017124 

ระเบียบวธิีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017532 

ระเบียบวธิีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017125 

พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)  

3 (3-0-6) 

12017533 

พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)  

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017621 

พื้นฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ   

FUNDAMENTAL OF HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 

12017622 

การประมวลผลสัญญาณ 

SIGNAL PROCESSING 

3 (3-0-6) 

12017534 

การประมวลผลสัญญาณ 

SIGNAL PROCESSING 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017623 

การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล   

SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

3 (3-0-6) 

12017535 

การประมวลสัญญาณขั้นสูงและการประยุกตใช   

ADVANCED SIGNAL PROCESSING AND 

APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

และเปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017624 

ทฤษฎีการเขารหัส 

CODING THEORY 

3 (3-0-6) 

12017536 

ทฤษฎีการเขารหัส 

CODING THEORY 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017625 

ทฤษฎีการเขารหัสชั้นสูงและการประยกุตใชงาน 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

12017537 

ทฤษฎีการเขารหัสชั้นสูงและการประยกุตใชงาน 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017221 

วัสดุอิเล็กทรอนิกส 

ELECTRONIC MATERIALS 

3 (3-0-6) 

12017538 

วัสดุอิเล็กทรอนิกส 

ELECTRONIC MATERIALS 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017222 

วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกและการประยุกต 

FERROELECTRIC MATERIALS AND APPLICATION 

12017539 

วัสดุที่ใชในการผลิตขั้นสูง 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 
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ปรับปรุง 

3 (3-0-6) SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

12017223 

เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง 

THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND 

TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

12017630 

เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง 

THIN FILM DEPOSITION PROCESSES AND 

TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017224 

การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF 

MATERIALS 

3 (3-0-6) 

12017631 

การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS 

OF MATERIALS 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

ไมม ี 12017632 

พื้นฐานดานวัสดุเพื่อพลังงานและความยั่งยืน 

FUNDAMENTALS OF MATERIALS FOR ENERGY AND 

SUSTAINABILITY 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

12017420 

ฟสิกสของอุปกรณกึ่งตัวนำ 

PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

3 (3-0-6) 

12017633 

อุปกรณสารกึ่งตัวนำ 

SEMICONDUCTOR DEVICES 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

เปล่ียนชื่อวิชา 

12017302 

การเรียนรูของเคร่ืองจักร 

MACHINE LEARNING 

3 (3-0-6) 

12017634 

การเรียนรูของเคร่ืองจักร 

MACHINE LEARNING 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017304 

เทคนิคในปญญาประดิษฐ 

TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

3 (3-0-6) 

12017635 

เทคนิคในปญญาประดิษฐ 

TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017321 

การประมวลผลภาพ 

IMAGE PROCESSING 

3 (3-0-6) 

12017636 

การประมวลผลภาพ 

IMAGE PROCESSING 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017322 

จักรกลวิทัศน 

MACHINE VISION 

3 (3-0-6) 

12017637 

ระบบภาพและการจดจำรูปแบบ 

PATTERN RECOGNITION AND VISUAL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

ปรับปรุงเนื้อหาโดยรวม

เนื้อหาจากวิชา 

12017322 จักรกลวิทัศน 

และ 12017323 การ

เรียนรูจดจำสำหรับ

จักรกลวิทัศนเขาดวยกัน 
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ปรับปรุง 

และเปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017323 

การเรียนรูจดจำสำหรับจกัรกลวิทัศน 

PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE VISION 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยุบเนื้อหาอยูในรายวิชา 

12017638 

ไมมี 12017638 

การเรียนรูเชิงลึก 

DEEP LEARNING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

12017324 

พื้นฐานของโครงขายนิวรอน 

INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 

3 (3-0-6) 

12017639 

พื้นฐานของโครงขายนิวรอน 

INTRODUCTION TO NEURAL NETWORKS 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017325 

ชีววิทยาทางพันธุกรรม 

GENETIC NEUROBIOLOGY 

3 (3-0-6) 

12017730 

ชีววิทยาทางพันธุกรรม 

GENETIC NEUROBIOLOGY 

3 (3-0-6) 

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

และเปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสุตรนานาชาติ 

12017521 

การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต 

EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 

3 (3-0-6) 

12017731 

ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับกระบวนการผลิต 

EMBEDDED SYSTEM FOR ADVANCED 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

ปรับปรุงเนื้อหาโดยรวม

เนื้อหาจากวิชา 

12017521 การออกแบบ

ระบบสมองกลฝงตัวและ

การประยกุต และ 

12017522 ไมโคร

โพรเซสเซอรและการ

เชื่อมตอใชงานสำหรับ

ระบบสมองกลฝงตัว เขา

ดวยกัน และเปล่ียนเปน

วิชาในหลักสูตรนานาชาติ 
12017522 

ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอใชงานสำหรับระบบ

สมองกลฝงตัว 

MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR 

EMBEDDED SYSTEM 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยุบเนื้อหาอยูในรายวิชา 

12017732 

12017523 

การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบ

โอเพนซอรส 

OPEN SOURCE OPERATING SYSTEM AND SOFTWARE 

DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

12017732 

การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตแบบ

โอเพนซอรส 

OPEN-SOURCE OPERATING SYSTEM AND 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนชื่อวิชา (เติม - ที่ 

OPEN-SOURCE) และ

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ แกไข

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
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ปรับปรุง 

12017524 

การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพบนระบบ

สมองกลฝงตัว 

SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED 

SYSTEM 

3 (3-0-6) 

12017733 

การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพบนระบบ

สมองกลฝงตัว 

SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED 

SYSTEM 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017525 

ปญญาประดิษฐและเหมอืงขอมูลสำหรับยุคไอโอท ี

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS 

FOR INTERNET OF THING (IOT) 

3 (3-0-6) 

12017734 

ปญญาประดิษฐและเหมอืงขอมูลสำหรับยุคไอโอท ี

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA 

ANALYTICS FOR INTERNET OF THING (IOT) 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017421 

เคร่ืองมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 

3 (3-0-6) 

12017735 

เคร่ืองมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017422 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

3 (3-0-6) 

12017736 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017423 

ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL 

ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

12017737 

ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL 

ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

12017425 

นาโนโฟโตนิคส 

NANOPHOTONICS 

3 (3-0-6) 

12017738 

นาโนโฟโตนิคส 

NANOPHOTONICS 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนเปนวิชาใน

หลักสูตรนานาชาติ 

ไมม ี 12017739 

คณิตศาสตรวิศวกรรมระบบการผลิต  

ENGINEERING MATHEMATICS FOR 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

ไมมี 12017830 

การวิเคราะหระเบยีบวธิีเชิงตัวเลขของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

สำหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา 

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN 

ESD/EMI 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

ไมม ี 12017831 

วงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง  

วิชาใหม 
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เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

ไมม ี 12017832 

วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต 

ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

ไมม ี 12017833 

การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต 

DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

ไมมี 12017834 

วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต 

MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR 

MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

 12017835 

เซนเซอรสำหรับการผลิตขั้นสูง 

SENSORS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

3 (3-0-6) 

วิชาใหม 

ไมม ี 12017932 

หัวขอคัดสรรในเร่ืองระบบการผลิตขั้นสูง 2   

SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING 

SYSTEM 2 

3 (3-0-6) 

ยายมาจากหมวดวิชา

พื้นฐานดานวิศวกรรม

ระบบการผลิตขั้นสูง และ

เปล่ียนเปนวิชาในหลักสูตร

นานาชาติ 

ไมม ี 12017933 

หัวขอคัดสรรในเร่ืองระบบการผลิตขั้นสูง 3  

SELECTED TOPICS IN ADVANCED 

MANUFACTURING SYSTEM 3 

3 (3-0-6) 

ยายมาจากหมวดวิชา

พื้นฐานดานวิศวกรรม

ระบบการผลิตขั้นสูง 

12017121 

การวิเคราะหระเบยีบวธิีเชิงตัวเลขของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

สำหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา   

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICSIN 

ESD/EMI 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 

12017122 

วงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง   

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 
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เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

12017424 

เลเซอร 

LASERS 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยกเลิกรายวิชา 

12017721 

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยายไปอยูในหมวดวิชา

เลือก และเปล่ียนเปนวิชา

ในหลักสูตรนานาชาติ 

12017722 

การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต 

DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION 

ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยายไปอยูในหมวดวิชา

เลือก และเปล่ียนเปนวิชา

ในหลักสูตรนานาชาติ 

12017723 

เหมืองขอมูลและเคร่ืองมือวิเคราะห 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

3 (3-0-6) 

ไมมี ยายไปอยูในหมวดวิชา

เลือก และเปล่ียนเปนวิชา

ในหลักสูตรนานาชาติ 
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ภาคผนวก ช 

 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการ 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 

International publications (5 ปยอนหลัง) 

- 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 ชูวงคอินทร 

International publications (5 ปยอนหลัง) 

- 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 

measurement of a linearly-shaped lamp, Acta IMEKO, 6(4): pp. 105-112, 2017 

  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35503529300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35088818300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217190810
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212696483
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15064031100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54385545500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193333016
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212696483
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15064031100
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ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 

International publications (5 ปยอนหลัง) 

- W. Senanon, P. Yongsiri, S. Eitssayeam, G. Rujijanagul and K. Pengpat, "Comparison 

between Incorporation and Conventional Fabrication Techniques of Diopside-based 

Glass-ceramics", Mater. Lett., : 249, 160-164 (2019). 

- W. Senanon, S. Eitssayeam, G. Rujijanagul, T. Tunkasiri, P. Yongsiri and K. Pengpat, 

"Non-Isothermal Crystallization Kinetics of Transparent Glass-Ceramic Phosphors 

Containing Calcium Magnesium Aluminosilicate Nanocrystals", J. Nanosci. 

Nanotechnol, : 18, 6195-6200 (2018). 

- P. Yongsiri, W. Senanon, P. Intawin and K. Pengpat, “Dielectric Properties and 

Microstructural Studies of Er2O3 Doped Potassium Sodium Niobate Silicate Glass-

Ceramics”, Key Eng. Mater.: 766, 258-263 (2018)  

- W. Senanon, S. Eitssayeam, G. Rujijanagul, T. Tunkasiri, P. Yongsiri and K. Pengpat, 

"Non-Isothermal Crystallization Kinetics of Transparent Glass-Ceramic Phosphors 

Containing Calcium Magnesium Aluminosilicate Nanocrystals", J. Nanosci. 

Nanotechnol, : 18, 6195-6200 (2018). 

- P. Yongsiri and K. Pengpat, “Electrical Properties of Er2O3-Doped Potassium Sodium 

Niobate Based Silicate Glass”, J. Nanosci. Nanotechnol.: 17, 2979-2985 (2017). 

- 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).
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อาจารยประจำหลักสูตร 

ผศ.ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต 

International publications (5 ปยอนหลัง) 

- 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 

- Tritham, C., Lekawat, L., Arrayangkool, A., ...Satitvipawee, P., Soontornpipit, P., A 

Comparison between Correlation and Grey Relational for Big Data and Analytics, 

iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress, 2018, 8712236 

- Kankhunthod, K., Lekawat, L., Pakasiri, C. Improvement of HF RFID reader 

performance under metallic environment using ferrite sheet, 2017 International 

Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2017, 2017, 2017-January, pp. 1–4

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205657823
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801518975
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9733534600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801518975
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205657823
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209141735
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801518975
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35316774000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8042289800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8519271800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200146358
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801518975
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56024248000
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รศ.ดร.ชานนท วริสาร 

International publications (5 ปยอนหลัง) 

- Sokjabok, S., Koonkarnkhai, S., Lee, J., Warisarn, C., An improvement of BER using 

two-dimensional constrained code for array-reader-based magnetic recording, AEU - 

International Journal of Electronics and Communications, 2021, 134, 153678 

- Busyatras, W., Warisarn, C., Koonkarnkhai, S., Kovintavewat, P., A simple 2D 

modulation code in single-reader two-track reading BPMR systems, Digital 

Communications and Networks, 2021, 7(1), pp. 100–106 

- Koonkarnkhai, S., Warisarn, C., Kovintavewat, P., A simple skew angle detection and 

suppression method for bit-patterned magnetic recording, AIP Advances, 2021, 

11(1), 015229 

- Rueangnetr, N., Myint, L.M., Warisarn, C. Soft-information flipper based on long-short 

term memory networks for ultra-high density magnetic recording, AIP Advances, 

2021, 11(1), 015307 

- Sokjabok, S., Mattayakan, M., Buajong, C., ...Kovintavewat, P., Warisarn, C., 

Constrained codes in single-reader/two-track reading bit-patterned magnetic 

recording, AIP Advances, 2021, 11(1), 015009 

- Rueangnetr, N., Warisarn, C., Myint, L.M.M., Adaptive Designing Process of 2-D GPR 

Target and Equalizer based on BER in BPMR Systems, 17th International Conference 

on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 

Information Technology, ECTI-CON 2020, 2020, pp. 731–734, 9158123 

- Kankhunthod, K., Busyatras, W., Warisarn, C., Track Mis-registration Correction Method 

in Two-Head Two-Track BPMR Systems, 17th International Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 

Technology, ECTI-CON 2020, 2020, pp. 735–738, 9158129

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201293618
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26531325200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57102775600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35811439300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56764403900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35811439300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26531325200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507738349
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26531325200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35811439300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507738349
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213521005
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35181688600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35811439300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201293618
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221469412
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200147008
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507738349
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35811439300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213521005
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35811439300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35181688600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200146358
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56764403900
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35811439300
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รศ.ดร.จตุพร ทองศร ี

International publications (5 ปยอนหลัง) 

- Jansaengsuk, T., Kaewbumrung, M., Busayaporn, W., Thongsri, J., A proper shape of 

the trailing edge modification to solve a housing damage problem in a gas turbine 

power plant, Processes, 2021, 9(4), 705 

- Tangsopa, W., Thongsri, J., A dual frequency ultrasonic cleaning tank developed by 

transient dynamic analysis, Applied Sciences (Switzerland), 2021, 11(2), pp. 1–20, 

699 

- Tangsopa, W., Thongsri, J., A novel ultrasonic cleaning tank developed by harmonic 

response analysis and computational fluid dynamics, Metals, 2020, 10(3), 335 

- Puangburee, L., Busayaporn, W., Kaewbumrung, M., Thongsri, J. Evaluation and 

improvement of ventilation systemreduceinside low-costparticle 

contaminationautomation line to, ECTI Transactions on Electrical Engineering, 

Electronics, and Communications, 2020, 18(1), pp. 35–44 

- Khongsin, J., Thongsri, J. Numerical investigation on the performance of suction 

head in a cleaning process of hard disk drive factory, ECTI Transactions on Electrical 

Engineering, Electronics, and Communications, 2020, 18(1), pp. 28–34 

- Kaewbumrung, M., Tangsopa, W., Thongsri, J., Investigation of the trailing edge 

modification effect on compressor blade aerodynamics using SST k-ω turbulence 

model, Aerospace, 2019, 6(4), 48 

- Santati, S., Thongsri, J., Sarntima, P. Modified Small-Volume Jet Nebulizer Based on 

CFD Simulation and Its Clinical Outcomes in Small Asthmatic Children, Journal of 

Healthcare Engineering, 2019, 2019, 2524583

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223343944
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201858803
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36241343400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26531958500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202790784
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26531958500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202790784
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26531958500
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216500721
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- Nawanil, C., Makcharoen, W., Khaosa-Ard, K., ...Isarakorn, D., Vittayakorn, N., Electrical 

and dielectric properties of barium titanate–polydimethylsiloxane nanocomposite 

with 0-3 connectivity modified with carbon nanotube (CNT), Integrated Ferroelectrics, 

2019, 195(1), pp. 46–57 
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Enhancing the thermoelectric properties of sputtered Sb2Te3 thick films via post-
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Optical Technology Letters, 2021, 63(1), pp. 46–50 
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Power Amplifier with Thevenin Impedance, 17th International Conference on 
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sensor networks using probability propagation models, International Journal of 

Advanced Computer Science and Applications, 2019, 10(12), pp. 298–306 
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intensities”, Journal of Electronic Materials, In press. doi: 10.1007/s11664-021-
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spin-coated polymer films”, Journal of Applied Polymer Science, 137(6), 48356, 

2020. doi: 10.1002/app.48356. 
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- 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 

- Tongloy, T., Chuwongin, S., Jaksukam, K., Chousangsuntorn, C., Boonsang, S., 
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supervised auxiliary tasks, 2017 2nd International Conference on Robotics and 

Automation Engineering, ICRAE 2017, 2018, 2017-December, pp. 68–72
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International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020, 2020, pp. 287–

290, 9158092 

- Boonchu, B., Surakampontorn, W., Low-voltage diode-R current squarer circuit, 

iEECON 2019 - 7th International Electrical Engineering Congress, Proceedings, 2019, 

8938971 

- Satansup, J., Tangsrirat, W., Surakampontorn, W., Voltage Differencing Gain Amplifier-

Based Quadrature Oscillator Employing All Grounded Passive Elements, ISCIT 2018 - 

18th International Symposium on Communication and Information Technology, 

2018, pp. 514–518, 8587954 

- Kaewdang, K., Kumwachara, K., Surakampontorn, W., A novel current-mode 
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Notes in Engineering and Computer Science, 2016, 2223, pp. 262–266
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model, Journal of the Chinese Institute of Engineers, Transactions of the Chinese 

Institute of Engineers,Series A, 2020, 43(2), pp. 162–170 
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Pantograph/catenary wear using multibody system dynamic algorithms, 2020 Joint 

Rail Conference, JRC 2020, 2020 
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Glass-ceramics", Mater. Lett., : 249, 160-164 (2019). 

- W. Senanon, S. Eitssayeam, G. Rujijanagul, T. Tunkasiri, P. Yongsiri and K. Pengpat, 

"Non-Isothermal Crystallization Kinetics of Transparent Glass-Ceramic Phosphors 

Containing Calcium Magnesium Aluminosilicate Nanocrystals", J. Nanosci. 

Nanotechnol, : 18, 6195-6200 (2018). 

- P. Yongsiri, W. Senanon, P. Intawin and K. Pengpat, “Dielectric Properties and 

Microstructural Studies of Er2O3 Doped Potassium Sodium Niobate Silicate Glass-

Ceramics”, Key Eng. Mater.: 766, 258-263 (2018)  
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- 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).
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