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วิทยาลันนวตักรรมการผลิตขั้นสูง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  



 

สารบญั 

 

หัวขอ หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 1.ช่ือหลักสูตร 1 

 2.ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3.วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลักสตูร 1 

 4.จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5.รูปแบบของหลักสูตร 2 

 6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน 2 

 8.อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 2 

 9.ช่ือ นามสกุล ตำแหนง คุณวุฒิการศึกษา และเลขประจำตัวบัตรประชาชน 

               ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 

 10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

 11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณา 

                ในการวางแผนหลักสูตร 4 

 12.ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ 

              ของสถาบัน 4 

 13.ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 5 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 6 

 2.แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

 3.ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) เมื่อสิ้นแตละปการศึกษา 7 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 1.ระบบการจัดการศึกษา 8 

 2.การดำเนินการหลักสูตร 8 

 3.หลักสูตรและอาจารยผูสอน 10 

 4.ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 27 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 28 

 2.การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 28 

 3.แผนทีก่ารกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 

             สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 33 



 

สารบญั (ตอ) 

หัวขอ หนา 
หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 44 

 2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 44 

 3.เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 45 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 1.การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 46 

 2.การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 46 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 1.การบริหารหลักสูตร 47 

 2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 47 

 3.การบริหารคณาจารย 48 

 4.การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 49 

 5.การสนับสนุนและการใหคำแนะนำนักศึกษา 49 

 6.ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 49 

 7.ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 49 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรบัปรุงการดำเนนิการของหลักสูตร 

 1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 52 

 2.การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 52 

 3.การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 52 

 4.การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธการสอน 52 

 

ภาคผนวก ก. ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

                 วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 54 

ภาคผนวก ข ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

       วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560 69 

ภาคผนวก ค ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 72 

ภาคผนวก ง คำอธิบายรายวิชา 77 

ภาคผนวก จ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 88 

ภาคผนวก ฉ รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 104 

ภาคผนวก ช รายนามแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 113 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนื่อง) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ /วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขัน้สูง 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร  

    ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเน่ือง) 

   (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Engineering Program in Manufacturing System     

Engineering (Continuing Program) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิต) 

        (อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Manufacturing System Engineering) 

ช่ือยอ (ไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมระบบการผลิต) 

 (อังกฤษ):   B.Eng. (Manufacturing System Engineering) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเน่ือง) โดยเนนการเรียนรูศาสตรดานระบบการผลิตอยางเปนแบบแผนซึ่ง

สอดคลองกับมาตรฐานสากล  นอกจากนี ้ย ังเปนการบูรณาการในหลายสาขาวิชาเขาดวยกัน ไดแก 

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมระบบควบคุม 

และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม เพ่ือเสริมสรางทรัพยากรบุคคล ใหมีความรู ความสามารถในดานวิศวกรรม

ระบบการผลิตสูการดำเนินงานของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถใหกับ

ระบบอุตสาหกรรมของไทย ยกระดับมาตรฐานการผลิต และนับเปนการเพิ่มมูลคาทรัพยากรแรงงานของไทย

เพื่อกาวสูระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (2560-2564) ที่

ใหมีการสรางกลไกเชื่อมรอยตอระหวางการวิจัยและขยายประโยชนเชิงพาณิชยของงานวิจัยที่ครบวงจรเพ่ือ

ขยายกำลังการผลิตจากระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) ไปสูการผลิตจริงระดับอุตสาหกรรม (Commercial 

Scale) และการประยุกตเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม (Industrial Application) 
 
4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

90 หนวยกิต  
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1. รูปแบบ  

หลักสูตรปริญญาตรี 2 ป (ตอเน่ือง)  
5.2. ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
5.3. ภาษาที่ใช  

หลักสูตรมีการจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
5.4. การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 
5.5. ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

-เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.6. การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม       กำหนดการเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่....../....... 

 เมื่อวันที่..........เดือน..........พ.ศ....... 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่......./............ 

 เมื่อวันที่..........เดือน........................พ.ศ...................... 

   รับรองหลักสูตรโดย................................................................................(หมายถึงสภาวิชาชีพ) 

 เมื่อวันที่..........เดือน........................พ.ศ...................... 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดร ับการเผยแพรเปนหลักสูตรที ่มีคุณภาพและมารฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

วิศวกรในโรงงาน วิศวกรออกแบบระบบ ทัง้ในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน  
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9. ชื่อ นามสกุล ตำแหนง คุณวุฒิการศึกษา และเลขประจำตัวบัตรประชาชนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

ชื่อ-สกุล 

ระบุตำแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

(สาขาวิชา), 

ปที่สำเร็จการศึกษา 

สถาบนัที่สำเรจ็การศึกษา 

1 รศ.ดร.ชานนท วริสาร 

(สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม) 

3-3414-00189-27-8 

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 2554 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส)(เกียรติ

นิยมอันดับ 1), 2548 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนอื 

2 รศ.ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ 

(สาขาวิชาฟสิกส) 

3-7706-00728-13-5 

 

วท.ด. (ฟสิกส), 2554 

วท.ม. (ฟสิกส), 2548 

วท.บ. (ฟสิกส)  

        (เกยีรตินยิมอันดับ 1), 2545 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 ผศ.ดร.คมศิลป โคตรมูล 

(สาขาวิชาฟสิกส 

3-4607-00984-29-2 

 

วท.ด. (ฟสิกส), 2558 

วท.ม. (ฟสิกส), 2551 

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต), 2547 

        (เกยีรตินยิมอันดับ 2)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

4 ศ.ดร.มงคล มงคลวงศโรจน 

(สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 

 

Ph.D. (Mechanical Engnineering),    

        2528 

M.S. (Mechanical Engineering), 

       2524 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

        (เกยีรตินยิมอันดับ 1), 2518 

University of Wisconsin 

(Madison), U.S.A. 

University of Wisconsin 

(Madison), U.S.A. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี  

5 ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) 2517 

 

วศ.ม. (ไฟฟา) 2521 

 

Ph.D. (Electronics), 2527 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

University of Kent at 

Canterbury, U.K. 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

     อาคาร 55 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดเปนอันดับหน่ึง

ของประเทศ เฉลี่ยปละสองหมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณรอยละ 40 ของมูลคาการสงออกสินคา

ทั้งหมด มีการลงทุนในประเทศประมาณรอยละ 30 ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด โดยมีทั้งผูประกอบการที่เปน

นักลงทุนไทย ผูประกอบการที่รวมทุน และผูประกอบการที่เปนนักลงทุนตางชาติ สรางการจางงานในประเทศ

กวาสี่แสนคน หรือรอยละ 14 ของการจางงานทั้งหมด รวมถึงเปนฐานการผลิตที่สำคัญในอาเซียน หลายบริษัท

ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จึงมีความตองการวิศวกรและนักออกแบบที่มีความรูเฉพาะ

ทางมากขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต

กระบวนการออกแบบไปจนถึงการไดผลิตภัณฑออกมา เพื่อสงตอไปยังลูกคา ซึ่งวิศวกรสาขานี้ตองมีความรู 

ความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ในกระบวนการผลิต เชน การวางแผนการผลิต การตรวจรับและ

ตรวจสอบวัตถุดิบ การปรับปรุงแบบเพื่อใหสามารถผลิตไดอยางเหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการผลิต การ

ควบคุมคุณภาพ การควบคุมตนทุน รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลสำหรับใชใน

กระบวนการผลิต เปนตน  

 การเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนื่อง) เปนการ

ยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต ใหมีทักษะที่สูงขึ้น สอดคลองกับ ยกระดับคุณภาพหลักสูตรตาม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเปาหมายเรงดวนของประเทศ และมีการจัดการ

เรียนการสอนแบบโมดูล ที่ใหความสะดวกกับผูเขาศึกษา 

    11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวางแผนหลักสูตรจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคม โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่ผลิตภัณฑทาง

อุตสาหกรรมไดเขามีบทบาทตอการดำรงชีวิตกันอยางแพรหลาย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ 

คอมพิวเตอรแบบพกพา เครื่องอานเอกสารอิเล็กทรอนิกส เครื่องเลนเพลงแบบพกพา ไดกลายเปนสิ่งปกติ

ธรรมดาที่ผู คนในสังคมใชงานกัน ซึ่งจะเห็นไดวาเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน มีตนทุนการผลิตที่ถูกลง แตใน

ขณะเดียวกันระบบการผลิตก็มีการพัฒนาในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช จากแนวโนมที่กลาวมาขางตน 

วิศวกรรมระบบการผลิตจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิต

อุปกรณตางๆ ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึงเนนไปที่องคความรูที่จะนำมาใชในการสรางและพัฒนาเกี่ยวกับ

ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมที่ผู เรียนจะสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนไดจริง ซึ ่งจะนำสูการพัฒนา

เทคโนโลยีระบบการผลิตในอุตสาหกรรมในอนาคตตอไป 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร  จึงจำเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง

รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีที่
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เกี่ยวของกับระบบการผลิต และรองรับการแขงขันทางเทคโนโลยีทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดย

บุคลากรทางดานวิศวกรรมระบบการผลิตจำเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงใน

การพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความเขาใจในผลกระทบของ

กระบวนการผลิตตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและ

วิสัยทัศนของสถาบันในดานการมุ งสู  ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มี

ความสามารถและมีคุณธรรม 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของสถาบันฯ ที่

มุงมั่นใหการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพ่ือความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูคุณธรรม จริยธรรม และดำรงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม

นั้น อาจกลาวไดดังนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีในปจจุบันไดกาวหนาไปอยางมากประกอบกับการพัฒนาดาน

วิศวกรรมระบบการผลิตสู การดำเนินงานของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื ่อเพิ ่มขีด

ความสามารถใหกับระบบอุตสาหกรรมของประเทศในการยกระดับมาตรฐานการผลิต และเปนการเพิ่มมูลคา

ทรัพยากรแรงงานของไทยเพื่อกาวสู ระดับที่สูงขึ ้น วิศวกรรมระบบการผลิตจำเปนตองใชเครื ่องมือทาง

วิทยาศาสตรที่มีความซับซอน การเรียนการสอนในหลักสูตรจึงเนนการปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษารูจักการใช

เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตรที่กาวหนาและพรอมปฏิบัติงานจริงไดเมื่อจบการศึกษาออกไปแลว นอกจากน้ี

การฝกปฏิบัติยังเปนการฝกการคิดและการทำวิจัยใหแกนักศึกษา เพื่อใหรูจักคิดแกปญหาอยางเปนระบบได 

การเรียนการสอนตองมีการเพิ่มเติมความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหนักศึกษาที่จบออกไป เปน

บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม สามารถทำใหสังคมเกิดการพัฒนาไดอยางย่ังยืนสืบไป  

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

         หมวดวิชาเฉพาะ 

         หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

       ไมมี 

 13.3 การบริหารจัดการ  

      อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่ประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหาสาระ การ

จัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1. ปรัชญา ความสำคัญ 

การเรียนรูคูปฏิบัติพ่ือเสริมสรางการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงของประเทศ 

1.2. วัตถุประสงค 

1.2.1. เพื ่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ดานวิศวกรรมระบบการผลิต เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถใหแก

ทรัพยากรบุคคล และ ยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมของไทย 

1.2.2. เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่ม ีความสามารถในการประยุกตความรู ด านวิศวกรรมการผลิต มี

ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 

1.2.3.  เพื ่อสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม ที่เกี ่ยวของ ซึ ่งจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการดำเนินการดานการศึกษาและวิจัยตอไป 

1.3 ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1 นักศึกษาอธิบายและแกปญหาความรูทางวิศวกรรมและระบบการผลิต (Explain and solve 

engineering and manufacturing knowledges)   

PLO2 นักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางวิศวกรรมมาใชในระบบการผลิต (Solve 

manufacturing problems by using information technology)   

PLO3 นักศึกษาประยุกตทักษะความรูจากการบูรณาการศาสตรตางๆที่เรียนมาในการแกไขปญหา

ใ น ร ะ บ บ ก า ร ผ ล ิ ต  ( Apply multidisciplinary knowledges and skills to solve 

manufacturing problems)   

PLO4 นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม (Discipline, on-time, 

responsible to tasks and groups)   
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- สรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บ ัณฑ ิต สาขาว ิชาว ิศวกรรม

ระบบการผลิตใหมีมาตรฐานไม

ต่ำกวาท่ี สกอ. กำหนด 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากผู ใช

บัณฑิต 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ 

- แบบสอบถามผูใชบณัฑิต 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาด และ

การเปลี่ยนแปลงดานวิศวกรรม

ระบบการผลิต 

- ติดตามความเปล ี ่ยนแปลงในความ

ตองการของผูประกอบการ 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน

การใชบัณฑิตของสถานประกอบการ  

- ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ใ น ท ั ก ษ ะ  ค ว า ม รู  

ความสามารถในการทำงานของบัณฑิต 

โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ

สอนและบริการวิชาการ ใหมี

ประสบการณจากการนำความรู

ทางวิศวกรรมระบบการผลิตไป

ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ

สอนใหทำงานบริการวิชาการแกองคกร

ภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารยใน

หลักสูตร 

 
3.ความคาดหวังของผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) เม่ือสิน้แตละปการศึกษา 

ชั้นป ผลการเรยีนรูคาดหวังระดับหลักสูตร 

ปท่ี 1  PLO1 นักศึกษาเขาใจวิศวกรรมศาสตรพ้ืนฐานในระบบการผลิต (Understand fundamental 

engineering aspects in manufacturing) ไดแก  

• K1 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา เครื่องกล 

• K3 ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• K4 ความรูทางดานวัสดุศาสตร 

• K5 ความรูทางดานการจัดการผลติ 

• K6 ความรูทางดานเทคโนโลยีการผลิต 

PLO2 นักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางวิศวกรรมมาใชในระบบการผลิต (Solve 

manufacturing problems by using information technology)  

• S4 ทักษะการใชเครื่องมือเพ่ือทดสอบในระบบการผลิต 

PLO4 นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม (Discipline, on-time, 

responsible to tasks and groups)   

ปท่ี 2 PLO1 นักศึกษาเขาใจวิศวกรรมศาสตรพ้ืนฐานในระบบการผลิต (Understand fundamental 

engineering aspects in manufacturing) ไดแก  

• K2 ความรูทางดานระบบอัตโนมัติ 

PLO2 นักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางวิศวกรรมมาใชในระบบการผลิต (Solve 

manufacturing problems by using information technology)  

• S1 ทักษะการเขียนโปรแกรมและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• S2 ทักษะการใชเครื่องมืออัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต 

• S3 ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในระบบการผลิต 

PLO3 นักศึกษาประยุกตทักษะความรูจากการบูรณาการศาสตรตางๆท่ีเรียนมาในการแกไขปญหาใน

ระบบการผลิต 

• C3 การบูรณาการความรูตางๆมาใชในระบบการผลิต 

PLO4 นักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลาและมีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม (Discipline, on-time, 

responsible to tasks and groups)   
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1. ระบบ  

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละ

ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และภาคการศึกษาพิเศษใหกำหนดระยะเวลา

โดยสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ ขอกำหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

1.2. การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ  

       มี (ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห) 

  ไมม ี

1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 ไมม ี
 
2. การดำเนนิการหลักสูตร 

2.1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  

      วัน – เวลาราชการปกติ 

         นอกวัน-เวลาราชการ(ระบุ)  ชวง 17.00-20.00 น. วันจันทร ถึง ศุกร และ ชวง 9.00-16.00 

น. วันเสาร - อาทิตย 

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 

ภาคฤดูรอน   เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม 

2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 ตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และผานการคัดเลือกตามเกณฑของ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกของวิทยาลัยนวัตกรรม

การผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

2.3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

ไมมี (เน่ืองจากเปนหลักสูตรใหม) 

2.4. กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

ไมมี (เน่ืองจากเปนหลักสูตรใหม) 

2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จำนวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปที่ 1 

ช้ันปที่ 2 

40 

- 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

รวม 40 80 80 80 80 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - 40 40 40 40 

 

2.6. งบประมาณตามแผน 

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาบำรุงการศึกษา - - - - - 

คาลงทะเบียน (เหมาจาย) 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 2,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
 

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายจาย* 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

- งบบุคลากร ภาควิชา 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 

- งบดำเนินงาน ภาควิชา 52,503 52,503 52,503 52,503 52,503 

- งบลงทุน ภาควิชา 7,461 7,461 7,461 7,461 7,461 

- งบเงินอุดหนุน ภาควิชา 75,860 75,860 75,860 75,860 75,860 

- งบรายจายอ่ืน ภาควิชา 4,815 4,815 4,815 4,815 4,815 

- งบบุคลากร วิทยาลัย 123,069 123,069 123,069 123,069 123,069 

- งบดำเนินงาน วิทยาลัย 64,962 64,962 64,962 64,962 64,962 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

รายละเอียดรายจาย* 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

- งบลงทุน วิทยาลัย 89,106 89,106 89,106 89,106 89,106 

- งบเงินอุดหนุน วิทยาลัย 426,437 426,437 426,437 426,437 426,437 

- งบรายจายอ่ืน วิทยาลัย 13,070 13,070 13,070 13,070 13,070 

- งบใชจายของสถาบันฯ 744,618 744,618 744,618 744,618 744,618 

รวม 1,604,884 1,604,884 1,604,884 1,604,884 1,604,884 

*หมายเหตุ ขอมูลจากการศึกษาคาใชจายตอหนวย ปงบประมาณ 2563 เม่ือตั้งใหมีจำนวนนักศึกษา 40 คนตอชั้นป 

**หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาหลักสูตรใหม 

 

2.7. ระบบการศึกษา 

  ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน 

2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

  ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1. หลักสูตร 

3.1.1. จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 90 หนวยกิต  

3.1.2. โครงสรางหลักสูตร 

ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หนวยกิต 

กลุมวิชาพ้ืนฐาน         6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาดานภาษาและการสือ่สาร       9 หนวยกิต 
 กลุมวิชาตามเกณฑของคณะ       9 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป       6 หนวยกิต 

 



   11      มคอ.2 
 

วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                 54 หนวยกิต 

 กลุมวิชาบังคับ        48 หนวยกิต 

 กลุมวิชาศึกษาทางเลือก        6 หนวยกิต 

ค .หมวดวิชาเลือกเสร ี        6 หนวยกิต 
 

3.1.3. รายวิชา  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษาสามารถเลอืกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังเปดสอน (ตามระบุในภาคผนวก จ)  

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

− วิชาบังคับ 54 หนวยกิต 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 1 พืน้ฐานวิศวกรรม 

12046101 พ้ืนฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 

  FUNDAMENTAL ENGINEERING MATHEMATICS  

12046102 ฟสิกสพ้ืนฐานสำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6) 

  FUNDAMENTAL ENGINEERING PHYSICS  

 

กลุมวิชา 2 วิศวกรรมวัสดุอุตสาหกรรม 

12046201 พ้ืนฐานวัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 

  FUNDAMENTAL OF MATERIAL ENGINEERING 

12046202 วัสดุวิศวกรรมและการทดสอบ      3(3-0-6) 

  MATERIAL ENGINEERING AND TESTING 

12046203 การผลิตวัสดุขัน้สูง       3(3-0-6) 

  ADVANCED MATERIAL MANUFACTURING 

 

กลุมวิชา 3 วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

12046301 วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส               3(3-0-6) 

 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING   

12046302 สัญญาณ ระบบและการควบคุม      3(3-0-6) 

  SIGNAL, SYSTEM AND CONTROL 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา 4 การออกแบบและการจำลองวิศวกรรมเครือ่งกล  

12046401 อุณหพลศาสตรในระบบการผลิต      3(3-0-6) 

  THERMODYNAMICS IN MANUFACTURING 

12046402 การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล      3(3-0-6) 

  MECHANICAL DESIGN 

12046403 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต    3(3-0-6) 

  COMPUTER-AIDED DESIGN AND MANUFACTURING  

 

กลุมวิชา 5 วิศวกรรมการควบคุมการผลติ 

12046501 สถิติวิศวกรรมและการวิจัยดำเนินงาน     3(3-0-6) 

  ENGINEERING STATISTICS AND OPERATION RESEARCH 

12046502 มาตรวิทยาวิศวกรรมและวิศวกรรมละเอียด     3(3-0-6)

  ENGINEERING METROLOGY AND PRECISION 

12046503 สถิติประยุกตสำหรับระบบการผลิต      3(3-0-6)

  APPLIED STATISTICS FOR MANUFACTURING 

 

กลุมวิชา 6 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 

12046601 การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ    3(2-2-5) 

  PROGRAMMING FOR AUTOMATIC MANUFACTURING SYSTEMS 

12046602 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

  INDUSTRIAL AUTUMATION SYSTEM 

 

โมดูล 1 พื้นฐานหุนยนต และปญญาประดิษฐ 

12046801 พ้ืนฐานหุนยนต และปญญาประดิษฐสำหรบักระบวนการผลิต   3(2-2-5) 

FUNDAMENTAL OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 

MANUFACTURING PROCESS 

− กลุมวิชาศึกษาทางเลือก 6 หนวยกิต 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12046701 โครงงานพิเศษ 1 3(0-9-0) 

 SPECIAL PROJECT 1 

12046702 โครงงานพิเศษ 2 3(0-9-0) 

 SPECIAL PROJECT 2 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง จำนวน 6 หนวยกิต 

- ความหมายของรหัสประจำรายวิชา 

กำหนดเปนเลข 8 หลัก ดังตอไปน้ี 

รหัสตัวที่ 1,2  ไดแกเลข 12 หมายถึง  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

รหัสตัวที่ 3,4  ไดแกเลข 04 หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเน่ือง) 

รหัสตัวที่  5   ไดแกเลข 6 หมายถึง  หลักสูตรในระดับปริญญาตรี  

รหัสตัวที่ 6,7,8   หมายถึง  ลำดับที่ของวิชาตางๆ 

3.1.4. แสดงแผนการศึกษา 

  

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12046101 พ้ืนฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม 

FUNDAMENTAL ENGINEERING MATHEMATICS 

3(3-0-6) 

12046102 ฟสิกสพ้ืนฐานสำหรับวิศวกรรม 

FUNDAMENTAL ENGINEERING PHYSICS 

3(3-0-6) 

12046201 พ้ืนฐานวัสดุวิศวกรรม 

FUNDAMENTAL OF MATERIAL ENGINEERING 

3(3-0-6) 

12046401 อุณหพลศาสตรในระบบการผลิต 

THERMODYNAMICS IN MANUFACTURING 

3(3-0-6) 

12046501 มาตรวิทยาวิศวกรรมและวิศวกรรมละเอียด 

ENGINEERING METROLOGY AND PRECISION 

3(3-0-6) 

90644007 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

FOUNDATION ENGLISH 1 

3(3-0-6) 

90641002 ความฉลาดทางดิจิทัล 

DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT 

3(3-0-6) 

9064XXXX วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 

รวมหนวยกิต 24 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12046202 วัสดุวิศวกรรมและการทดสอบ  

MATERIAL ENGINEERING AND TESTING 

3(3-0-6) 

12046203 การผลิตวัสดุขัน้สูง  

ADVANCED MATERIAL MANUFACTURING 

3(3-0-6) 

12046301 วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  

ELECTRICAL AND ELECTRONICS 

ENGINEERING 

3(3-0-6) 

12046501 สถิติวิศวกรรมและการวิจัยดำเนินงาน 

ENGINEERING STATISTICS AND OPERATION 

RESEARCH 

3(3-0-6) 

90641001 โรงเรียนสรางเสนห 

CHARM SCHOOL 

2(1-2-3) 

90641003 กีฬาและนันทนาการ 

SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

1(0-3-2) 

90644008 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

FOUNDATION ENGLISH 2 

3(3-0-6) 

9064XXXX วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(X-X-X) 

รวมหนวยกิต 24 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12046701 โครงงานพิเศษ 1  

SPECIAL PROJECT 1 

3(0-9-0) 

12046302 สัญญาณ ระบบและการควบคุม 

SIGNAL, SYSTEM AND CONTROL 

3(3-0-6) 

12046403 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 

COMPUTER-AIDED DESIGN AND 

MANUFACTURING 

3(3-0-6) 

12046601 การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ 

PROGRAMMING FOR AUTOMATIC 

MANUFACTURING SYSTEMS 

3(2-2-5) 

90642012 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

DESIGN THINKING 

(วิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑของคณะ) 

3(3-0-6) 

 

90644023 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทำงาน 

ENGLISH FOR WORK PREPARATION 

(วิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑของคณะ) 

3(3-0-6) 

 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวมหนวยกิต 21 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12046702 โครงงานพิเศษ 2 

SPECIAL PROJECT 2 

3(0-9-0) 

12046602 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL AUTUMATION SYSTEM 

3(3-0-6) 

12046503 สถิติประยุกตสำหรับระบบการผลิต 

APPLIED STATISTICS FOR MANUFACTURING 

3(3-0-6) 

12046801 พ้ืนฐานหุนยนต และปญญาประดิษฐสำหรบั

กระบวนการผลิต 

FUNDAMENTAL OF ROBOTICS AND 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 

MANUFACTURING PROCESS 

3(2-2-5) 

90644XXX วิชาเลือกกลุมภาษา  

(วิชาหมวดศึกษาทั่วไป) 

3(3-0-6) 

 

XXXXXXXX วิชาเลือกตามเกณฑของคณะ* 

(วิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑของคณะ) 

3(3-0-6) 

 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวมหนวยกิต 21 

หมายเหตุ : *วิชาเลือกตามเกณฑของคณะ 1.รหัสวิชา 90642103 การดำรงชีพในสังคมดิจิตอล 

                                                   2.รหัสวิชา 90642125 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.1.5. คำอธบิายรายวิชา 

 ดูในภาคผนวก ง และ จ 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

3.2. ชื่อ สกุล ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ 

1. . รศ.ดร.ชานนท วริสาร 

   3-3414-00189-27-8 

   (สาขาวิชาวิศวกรรม 

โทรคมนาคม) 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2554 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

(เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ, 2548 

[1] Busyatras, W., Warisarn, C., 

Soft-information flipping 

scheme based on a priori LLRs 

summation for ultra-high 

density magnetic recording. AIP 

Advances,10(2), 2020 

[2] Chantakit, T., Buajong, C., 

Warisarn, C. Long-Short Term 

Memory-Based Application on 

Adaptive Cross-Platform 

Decoder for Bit Patterned 

Magnetic Recording. IEEE 

Access,8155248-155259, 2020 

[3] Kankhunthod, K., Buajong, 

C., Warisarn, C. (2020).An 

optimal array-reader and track 

mis-registration mitigation 

method in three-reader/four-

track reading BPMR system. 

IEEE Magnetics Letters,  2020 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ 

2. รศ.ดร.ราชศักด์ิ ศักดานุ

ภาพ 

   3-7706-00728-13-5 

   (สาขาวิชาฟสิกส) 

- วท.ด. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2548 

- วท.บ. (ฟสิกส) (เกียรตินิยมอันดับ 

1) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 

2545 

[1] Kianwimol, S., 

Sakdanuphab, R., Chanlek, N., 

Harnwunggmoung, A., 

Sakulkalavek, A., Effect of 

annealing temperature on 

thermoelectric properties of 

bismuth telluride thick film 

deposited by DC magnetron 

sputtering. Surface and 

Coatings Technology,393, 2020 

[2] Posopa, N., Sakulkalavek, A., 

Chanlek, N., Kaewkhao, J., 

Sakdanuphab, R.. Room-

temperature rapid synthesis of 

CuI thin films via liquid 

iodination method. 

Superlattices and 

Microstructures,141, 2020 

[3] Daichakomphu, N., 

Sakulkalavek, A., Sakdanuphab, 

R. Effects of iron doping on the 

oxidation/reduction properties 

of delafossite CuAlO2 

synthesized via a solid-state 

reaction. Journal of Materials 

Science: Materials in 

Electronics,31(12) 9481-9485, 

2020 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ 

3. ผศ.ดร. คมศิลป โคตมูล 

3-4607-00984-29-2 

(สาขาวิชาฟสิกส) 

 

- วท.ด. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2558 

- วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2551 

- วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) (เกียรติ

นิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2547 

[1] Kotmool, K., Tsuppayakorn-

aek, P.,  Kaewmaraya, T., 

Pinsook, U., Ahuja, R. and 

Bovornratanaraks, T., Structural 

Phase Transitions, Electronic 

Properties, and Hardness of 

RuB4 under High Pressure in 

Comparison with FeB4 and 

OsB4, Journal of Physical 

Chemistry C, 124, (27) 14804-

14810, 2020. 

[2] Manotum, R., Klinkla, R., 

Pinsook, U Kotmool, K., 

Tsuppayakorn-aek, P., Ahuja R. , 

and Bovornratanaraks, T. Effect 

of pressure on the structure 

stability, electronic structure and 

band gap engineering in 

Zn16O1S15. Comput. Condens. 

Matter, 17  e00332, 2018. 

[3] Jimlim, P., Kotmool, K., 

Pinsook, U., Assabumrungrat, S., 

Ahuja, R., and Bovornratanaraks, 

T. Theoretical aspects in 

structural distortion and 

electronic properties of lithium 

peroxide under high pressure. 

Phys. Chem. Chem. Phys. 20 

9488, 2018. 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ 

4. ศ.ดร.มงคล มงคลวงศ

โรจน 

(สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล) 

 

- Ph.D. (Mechanical Engineering) 

University of Wisconsin (Madison), 

U.S.A., 2528 

- M.S. (Mechanical Engineering) 

University of Wisconsin (Madison), 

U.S.A., 2524 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (เกียรตินิยม

อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี, 2518 

[1] S. Daocharoenporn, 

M. Mongkolwongrojn, S. 

Kulkarni, A. A. Shabana, 

“Prediction of the 

Pantograph/Catenary 

Wear using Nonlinear 

Multibody System 

Dynamic Algorithms, 

Trans. Of the ASME 

Journal of Tribology,” 

vol. 141, May, 2019. 

 

5. ศ.ดร.วัลลภ สรุะกำพลธร 

(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา) 

- Ph.D. (Electronics) University of 

Kent at Canterbury, U.K., 2527 

- วศ.ม. (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2521 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2517 

[1] W. Tangsrirat and W. 

Surakampontorn, 

“Tunable Active 

Grounded Lossless and 

Lossy Inductance 

Simulator with Single 

Grounded Capacitor 

Using VDBAs,” 

International of Science 

and Technology, Dec., 

2019. 

  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

3.2.2. อาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบนัการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.เลิศศักด์ิ  เลขวัต 

    3-1014-00493-63-7 

(สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส) 

- Ph.D. (Electrical and Computer 

Engineering), Carnegie Mellon 

University, USA, 2536 

- MS. (Electro - Physics), George 

Washington University, 

Washington, USA, 2532 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2530 

[1] Kampun, P., 

Tongsomporn, D., Lekawat, 

L., Magnetic write field 

characterization in heat-

Assisted magnetic 

recording systems, 

Japanese Journal of 

Applied Physics 59, 2020 

 

2. รศ.ดร.จตุพร ทองศร ี

3-3204-00026-75-1 

(สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการ

ผลิต) 

- วท.ด (ฟสิกส) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2549 

- วท.บ. (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545 

[1] 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,18(1) 28-

34, 2020 

[2] Tangsopa, W., Thongsri, 

J., A novel ultrasonic 

cleaning tank developed 

by harmonic response 

analysis and 

computational fluid 

dynamics. Metals,10(3), 

2020 

[3] Tangsopa, W., Thongsri, 

J.,Development of an 

industrial ultrasonic 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบนัการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

cleaning tank based on 

harmonic response 

analysis. Ultrasonics, 

pp.9168-9176, 2019 

 

3. ศ.ดร.มงคล มงคลวงศโรจน 

(สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 

- Ph.D. (Mechanical Engineering) 

University of Wisconsin 

(Madison), U.S.A., 2528 

- M.S. (Mechanical Engineering) 

University of Wisconsin 

(Madison), U.S.A., 2524 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) (เกียรติ

นิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 

2518 

[1] S. Daocharoenporn, M. 

Mongkolwongrojn, S. 

Kulkarni, A. A. Shabana, 

“Prediction of the 

Pantograph/Catenary Wear 

using Nonlinear Multibody 

System Dynamic 

Algorithms, Trans. Of the 

ASME Journal of 

Tribology,” vol. 141, May, 

2019. 

 

4. ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร 

(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา) 

- Ph.D. (Electronics) University of 

Kent at Canterbury, U.K., 2527 

- วศ.ม. (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2521 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2517 

[1] W. Tangsrirat and W. 

Surakampontorn, 

“Tunable Active Grounded 

Lossless and Lossy 

Inductance Simulator with 

Single Grounded Capacitor 

Using VDBAs,” 

International of Science 

and Technology, Dec., 

2019. 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบนัการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

5. ผศ.ดร.วรวุฒิ มรรคเจริญ 

   3-7403-00472-09-7 

   (สาขาวิชาวัสดุศาสตร) 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547 

- วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2545 

[1] Nawanil, C., 

Makcharoen, W., Khaosa-

Ard, K., Isarakorn, D., 

Maluangnont, T., 

Vittayakorn, W., 

Vittayakorn, N., Electrical 

and dielectric properties of 

barium titanate–

polydimethylsiloxan 

nanocomposite with 0-3 

connectivity modified with 

carbon nanotube (CNT). 

Integrated Ferroelectrics, 

195(1) 46-57, 2019 

6. รศ.ดร.ราชศักด์ิ ศักดานุภาพ 

   3-7706-00728-13-5 

   (สาขาวิชาฟสิกส) 

 

- วท.ด. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2548 

- วท.บ. (ฟสิกส เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545 

[1] Kianwimol, S., 

Sakdanuphab, R., Chanlek, 

N., Harnwunggmoung, A., 

Sakulkalavek, A., Effect of 

annealing temperature on 

thermoelectric properties 

of bismuth telluride thick 

film deposited by DC 

magnetron sputtering. 

Surface and Coatings 

Technology,393, 2020 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบนัการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

7. รศ.ดร.ฉัตรพล ภคศิร ิ

   3-1024-00526-90-1 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

- Ph.D. (Electrical Engineering) 

University of Houston, USA, 

2548 

- M.S. (Electrical Engineering) 

University of Houston, USA, 

2544 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2539 

[1] Pakasiri, C., Wang, S., 

Dual-band compact 

wilkinson power divider 

using common inductor 

and complex load. IEEE 

Access,897189-97195 

8. ผศ.ดร.สันทดั ชูวงศอินทร 

   3-1801-00256-58-2 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

- Ph.D. (Electrical Engineering) 

The University of Texas at 

Arlington, USA  

- M.Sc. (Electrical Engineering) 

The University of Texas at 

Arlington, USA 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง, 2538 

[1] Jaksukam, K., Tongloy, 

T., Chuwongin, S., 

Boonsang S., Analysis of 

multi-hop wireless sensor 

networks using probability 

propagation models. 

International Journal of 

Advanced Computer 

Science and 

Applications,10(12) 298-

306, 2019 

9. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 

     3-1009-01224-60-3 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

- Ph.D. (Electrical Engineering) 

University of Cambridge, UK  

- M.Sc. (Optics and Photonics) 

Imperial College London, UK 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 

[1] Wasapinyokul, K., 

Panjasamanwong, T., 

Ponkasemsuk, W., 

Sriprachuabwong, C., 

Lomas T., Mathematical 

model for thickness of off-

center spin-coated 

polymer films. Journal of 

Applied Polymer 

Science,137(6), 2020 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบนัการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

10. ผศ.ดร.คมกฤษ จักษคุำ 

3-4001-01142-09-0 

(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา) 

- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา

อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

[1] Jaksukam, K., Tongloy, 

T., Chuwongin, S., 

Boonsang S., Analysis of 

multi-hop wireless sensor 

networks using probability 

propagation models. 

International Journal of 

Advanced Computer 

Science and 

Applications,10(12) 298-

306, 2019 

11. ดร. พลอยไพลิน ยงศิร ิ

1-5099-00413-68-1 

 

- วท.ด. (วัสดุศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- วท.บ. (วัสดุศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

[1] P. Yongsiri, W. Senanon, 

P. Intawin and K. Pengpat, 

“Dielectric Properties and 

Microstructural Studies of 

Er2O3 Doped Potassium 

Sodium Niobate Silicate 

Glass-Ceramics”, Key Eng. 

Mater.: 766, 258-263 (2018) 

12. ผศ. ดร. คมศิลป โคตมลู 

3-4607-00984-29-2 

(สาขาวิชาฟสิกส) 

- วท.ด. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2558 

- วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2551 

- วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) (เกียรตินิยม

อันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

, 2547 

[1] Kotmool, K., 

Tsuppayakorn-aek, P.,  

Kaewmaraya, T., Pinsook, 

U., Ahuja, R. and 

Bovornratanaraks, T., 

Structural Phase 

Transitions, Electronic 

Properties, and Hardness 

of RuB4 under High 

Pressure in Comparison 

with FeB4 and OsB4, 

Journal of Physical 
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ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชาสถาบนัการศึกษา 

ปที่สำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

Chemistry C, 124, (27) 

14804-14810, 2020. 

13. . รศ.ดร.ชานนท วริสาร 

   3-3414-00189-27-8 

   (สาขาวิชาวิศวกรรม 

โทรคมนาคม) 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2554 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

(เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ, 2548 

[1] Busyatras, W., Warisarn, 

C., Soft-information 

flipping scheme based on 

a priori LLRs summation 

for ultra-high density 

magnetic recording. AIP 

Advances,10(2), 2020 

[2] Chantakit, T., Buajong, 

C., Warisarn, C. Long-Short 

Term Memory-Based 

Application on Adaptive 

Cross-Platform Decoder for 

Bit Patterned Magnetic 

Recording. IEEE 

Access,8155248-155259, 

2020 

[3] Kankhunthod, K., 

Buajong, C., Warisarn, C. 

(2020).An optimal array-

reader and track mis-

registration mitigation 

method in three-

reader/four-track reading 

BPMR system. IEEE 

Magnetics Letters,  2020 

 
3.2.3. อาจารยพิเศษ 

                - 
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4. ขอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

4.1. คำอธิบายโดยยอ  
เปนโครงงานดานวิศวกรรมระบบการผลิตที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใชในการทำโครงงาน 

ประโยชนที่จะไดรบัจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
4.2. มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษาสามารถทำงานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในการทำโครงงาน 
โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

4.3. ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปการศึกษาที่ 2  

4.4. จำนวนหนวยกิต 
รวมทั้งหมด 6 หนวยกิต 

4.5. การเตรียมการ  
มีการกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงาน

ทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 
4.6. กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลความกาวหนาของงานจากรายงานที่ตองนำเสนอตออาจารยที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่

อาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควร การสอบเปนการนำเสนองานตอคณะกรรมการสอบพรอมดวยเลมรายงาน

โครงงานพิเศษฉบับราง โดยคณะกรรมการสอบจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการไมต่ำกวา 

3 คน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมมีนุษยสมัพันธทีดี่ และการวางตัวในการทำงานในบาง

รายวิชาที่เกีย่วของ และในกิจกรรมปจฉมินิเทศ กอนที่นักศึกษาจะ

สำเรจ็การศึกษา 

ดานภาวะผูนำ และความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กำหนดใหมรีายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทำงานเปนกลุม และมี

การกำหนดหัวหนากลุมในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให

ทุกคนมีสวนรวมในการนำเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝกให

นักศึกษาไดสรางภาวะผูนำและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน

หัวหนาในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความ

รับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียน

อยางสม่ำเสมอการมีสวนรวมในช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดง

ความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกียว

ของกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศกึษาสามารถ

แสวงหาความรูและเรียนรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 

   2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1. ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ ไมเห็นแกประโยชนสวนตัวและซื่อสัตย

สุจริต  

  (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

  (3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลำดับความสำคัญ 

  (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความ

เปนมนุษย 
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  (5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

  (6) รูจักคิดวิเคราะห สิ่งตาง ๆ อยางมีหลักการและมีเหตุผล 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.1.2. กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

  กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศกึษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา

ช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของสถาบัน นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ 

โดยในการทำงานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาทีข่องการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสตัยโดย

ตองไมกระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากน้ีอาจารยผูสอนทุกคนตอง

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจดักิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

 2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลา 

ที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรมสวนรวม 

  - ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 - ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 

 - ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย 

2.2. ความรู 

2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู 

 นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบการผลิต มีคณุธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษาน้ันตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรูตอง

ครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคญัในเน้ือหาสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางวิศวกรรมระบบการผลิต รวมทั้ง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกบัการแกไขปญหา 

(3) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการดานวิศวกรรมระบบการผลิต รวมทั้งการนำไปประยุกต 

(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชำนาญทางวิศวกรรมระบบการผลติอยางตอเน่ือง 

(5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลติเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ 

(6) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตระบบการผลิตในอุตสาหกรรมทีใ่ชงานไดจริง  

(7) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

       การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทำไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในช้ันเรียน ตลอด 

       ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

2.2.2. กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติ โดยทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ  

นอกจากน้ีควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญทีม่ีประสบการณตรงมาเปน

วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานความรู  

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

 (1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 

(4) ประเมินจากโครงงานที่นำเสนอ 

(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 

(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3. ทักษะทางปญญา 

2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

          นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเมื่อจบการศึกษา

แลว ดังน้ันนักศึกษาจำเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู

เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล 

เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจำ 

นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังน้ี 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินความรู เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรปุประเด็นปญหาและความตองการ 

(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาตางๆไดอยางเหมาะสม 

 การวัดมาตรฐานในขอน้ีสามารถทำไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบาย

แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา 

2.3.2. กลยุทธการสอนทีใ่ชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) กรณีศึกษาทางวิศวกรรมระบบการผลิต 

(2) การอภิปรายกลุม 

(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
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2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนำเสนอ

รายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสมัภาษณ เปนตน 

2.4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มา

จากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถทีจ่ะ

ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจำเปนอยางย่ิง ดังน้ันอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับ

คุณสมบัติ ตาง ๆ ตอไปน้ีใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศกึษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตร

ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ น้ี 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง 

ๆ ทั้งในบทบาทของผูนำ หรอืในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

คุณสมบัติตาง ๆ น้ีสามารถวัดระหวางการทำกิจกรรรมรวมกัน 

2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรยีนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

 ใชการสอนที่มกีารกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ตองประสานงานกับผูอ่ืน

ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวัง

ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดังน้ี 

(1) สามารถทำงานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยาง

ดี 

(4) มีมนุษยสมัพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทัว่ไป 

(5) มีภาวะผูนำ 
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2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานทกัษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุมในช้ันเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมทีแ่สดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ

ขอมูล 

    2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จำเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทำงานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนำประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนำเสนอไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

การวัดมาตรฐานน้ีอาจทำไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ

ของวิธีแกปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในช้ัน

เรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

2.5.2. กลยุทธการสอนทีใ่ชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจำลอง และ

สถานการณเสมือนจริง และนำเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน

หลากหลายสถานการณ 

2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรอืคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกีย่วของ ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจำกัด เหตุผล

ในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มกีารนำเสนอตอช้ันเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก  o ความรบัผิดชอบรอง   ไมมี 

รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม 
 จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
 สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
 รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม 
 สามารถทำงานเปนทีมและสามารถ
 แกไขขอขัดแยงและลำดับ
 ความสำคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
 ของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคา
 และศักด์ิศรีของความเปนมนษุย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
 ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(6) รูจักคิด วิเคราะห ส่ิงตาง ๆ อยาง
 มีหลักการและเหตุผล 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

 วิชาชีพ 

2. ความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
 หลักการและทฤษฎีที่สำคัญใน
 เนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและ
 อธิบายความตองการทางวิศวกรรม
 ระบบการผลิต รวมทั้งประยุกต
 ความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือที่
 ความเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3)สามารถติดตามความกาวหนาทาง
 วิชาการและวิวัฒนาการดาน
 วิศวกรรมระบบการผลิต รวมทั้ง 
 การนำไปประยุกต 
(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู 
 ความชำนาญทางวิศวกรรม
 ระบบการผลิตอยางตอเนื่อง 
(5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่
 ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็น การ
 เปล่ียนแปลง และเขาใจผลกระทบ
 ของเทคโนโลยีใหม ๆ  ที่เก่ียวของ 
(6) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือ
 การประยุกตวัสดุนาโนที่ใชงานไดจริง 

(7) สามารถบูรณาการความรูใน

 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการ

 ผลิตกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่

 เก่ียวของ 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

(1) คิดอยางมี
 วิจารณญาณ
 และอยางเปน
 ระบบ 
(2) สามารถสืบคน 
 ตีความ และ
 ประเมินความรู 
 เพ่ือใชในการ
 แกไขปญหา
 อยางสรางสรรค 
(3) สามารถ
 รวบรวม ศึกษา 
 วิเคราะห และ
 สรุปประเด็น
 ปญหาและ
 ความตองการ 

(4) สามารถ

 ประยุกตความรู

 และทักษะกับ

 การแกไขปญหา

 ตาง ๆ ไดอยาง

 เหมาะสม 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถส ื ่อสารก ับกล ุ มคน
 หลากหลายและสาม า รถ
 สนทนาท ั ้ งภาษาไทยและ
 ภาษาต างประเทศอย  างมี
 ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใหความชวยเหลือและ
 อำนวยความสะดวกแก  การ
 แกปญหาสถานการณตาง ๆ ใน
 กลุมทั้งในบทบาทของผูนำ หรือ
 ในบทบาทของผูรวมทีมทำงาน 
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นำ
 สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของ   
 ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(5 )  สามารถเป นผ ู  ร ิ เ ร ิ ่ มแสดง
 ป ร ะ เ ด ็ น ใ น ก า ร แ ก  ไ ข
 สถานการณ ท ั ้ งส วนต ัวและ
 สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
 อยางพอเหมาะทั ้งของตนเอง
 และของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการ

 พัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง

 และทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1 )  ม ีท ักษะในการใช
 เครื่องมือที่จำเปนที่มี
 อยูในปจจุบันตอการ
 ทำงานท ี ่ เ ก ี ่ ยว กับ
 คอมพิวเตอร 
( 2 )  ส า ม า ร ถ แ น ะ น ำ
 ประเด ็นการแก ไข
 ป  ญ ห า โ ด ย ใ ช
 ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
 คณิตศาสตรหรือการ
 แสดงสถิติประยุกต
 ตอปญหาที่เกี่ยวของ
 อยางสรางสรรค 
(3) สามารถสื่อสารอยางมี
 ประสิทธิภาพทั้งปาก
 เปลาและการเขียน 
 เลือกใชรูปแบบของ
 สื่อการนำเสนออยาง
 เหมาะสม  

 (4) สามารถใชเทคโนโลยี

 สารสนเทศได อย  าง

 เหมาะสม 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

รายวิชา 

 

ผลการเรยีนรู 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

- กลุมวิชาพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามเกณฑของสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

- กลุมวิชาดานภาษาและการสื่อสาร ใหเปนไปตามเกณฑของสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

- กลุมวิชาตามเกณฑของคณะ ใหเปนไปตามเกณฑของสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

- กลุมวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใหเปนไปตามเกณฑของสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

ข) หมวดวิชาเฉพาะ 

   - กลุมวิชา 1 พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

12046101 พ้ืนฐานคณิตศาสตรวศิวกรรม ο • • • • • ο • ο ο ο • ο • • ο • • ο • ο • • • • • • • 
12046102 ฟสิกสพ้ืนฐานสำหรับวิศวกรรม ο • • • • • ο • ο ο ο • ο • • ο • • ο • ο • • • • • • • 
กลุมวิชา 2 วิศวกรรมวัสดุอุตสาหกรรม 

12046201 พ้ืนฐานวัสดุวิศวกรรม • • • • • • • • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • • • • • 
12046202 วัสดุวิศวกรรมและการทดสอบ • • • • • • • • ο ο ο • ο ο ο • • • ο • ο • ο • • • • • 

12046203 การผลิตวัสดุขั้นสูง • • • • • • • • ο ο ο • ο ο ο • • • ο • ο • ο ο • • • • 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

รายวิชา 

 

ผลการเรยีนรู 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

กลุมวิชา 3 วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม 

12046301 วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส • • • • • • • • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • • • • • 
12046302 สัญญาณ ระบบและการควบคุม • • ο ο • ο • • ο ο ο • ο ο ο • • • ο • ο • ο • • • • • 
กลุมวิชา 4 การออกแบบและการจำลอง

วิศวกรรมเครื่องกล 

12046401 อุณหพลศาสตรในระบบการผลิต • • • • • • • • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • • • • • 
12046402 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล • • • • • ο • • ο ο ο • ο • • • • • ο • ο • • • • • • • 
12046403 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 

               และการผลิต • • • • • ο • • ο ο ο • ο • • • • • ο • ο • • • • • • • 

กลุมวิชา 5 วิศวกรรมการควบคุมการผลิต 

12046501 สถิติวิศวกรรมและการวิจัยดำเนินงาน • • • • • • • • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • • • • • 
12046502 มาตรวิทยาวิศวกรรม 

              และวิศวกรรมละเอียด • ο ο ο • ο • • • ο ο • ο • • • ο ο ο • ο • • ο • • • • 

12046503 สถิติประยุกตสำหรับระบบการผลิต ο • • • • ο ο • • • ο • ο • • • • • ο • ο • • • • • • • 
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วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลติ (ตอเน่ือง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.  

รายวิชา 

 

ผลการเรยีนรู 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

กลุมวิชา 6 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 

12046601 การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบ 

              การผลิตอัตโนมัติ 
• • • • • • • • ο ο ο • ο ο ο • • • ο ο ο ο ο • • • • • 

12046602 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม • • • • • ο • • ο ο ο • ο • • ο • ο ο • ο • ο • ο • • • 
โมดูล 1 พ้ืนฐานหุนยนต และปญญาประดิษฐ 
12046801 พ้ืนฐานหุนยนต และปญญาประดิษฐ 
              สำหรับกระบวนการผลิต 

• • • • • ο • • ο ο ο • ο • • • • ο ο ο ο • ο • ο • • • 

  - กลุมวิชาการศึกษาทางเลือก 

12046701 โครงงานพิเศษ 1 • • • • • ο • • • • • • ο • • • ο • ο • ο • ο • • • • • 

12046702 โครงงานพิเศษ 2 • • • • • ο • • • • • • ο • • • ο • ο • ο • ο • • • • • 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

    ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศกึษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

 ใหกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทำความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทำวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอยางตอเนื่องและนำผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ

เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกร

ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 

(1) ภาวะการณไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุ นที ่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบ

ระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

(3) การประเมินตำแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขา

ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน 

รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง

เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอม

ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค

ความรูของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จำนวนวัสดุอุปกรณตนแบบ, (ข) จำนวน

สิทธิบัตร, (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ

ประเทศชาติ,        (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทำประโยชนตอสังคม 

 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารยใหม 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่องโดยผานการทำวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั ้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื ่อเพิ ่มพูน

ประสบการณ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1. การพัฒนาทกัษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัย การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลา

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมยั 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการ 

(3) สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรู ใหมและพัฒนาการเรียนการสอนและความเชี ่ยวชาญใน

สาขาวิชา 

(4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของวิทยาลัย 

(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 

เปาหมาย การดำเนนิการ การประเมินผล 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย

กระทำทุกปอยางตอเน่ือง 

 มีคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดี

ที่รับผิดชอบงานดานวิชาการ 

ประธานหลักสูตร หรือหัวหนา

สาขาวิชา และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร รับผิดชอบ 

โดยมีคณบดีเปนผูกำกับดูแลและ

คอยแนะนำ ตลอดจนกำหนด

นโยบายปฏิบัติใหแก อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

( 1 )  ม ี น ั กศ ึ กษา เข  า เ ร ี ยนใน

หล ั กส ู ตรตามแผนการร ั บที่

กำหนดมากกวารอยละ 60 

(2) มีนักศึกษาจบการศึกษา

ตามที่กำหนดในแผนที่กำหนด

มากกวารอยละ 60 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1. การบรหิารงบประมาณ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง จัดสรรงบประมาณประจำป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษา 

2.2. ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเดิม 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีความพรอมดานหนังสือ ตำรา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดย

มีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวน

หนวยงานในระดับสวนงานวิชาการก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากน้ีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ยัง 

มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวของ เพ่ือบริการใหอาจารย

และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารยผูสอน

แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จำเปน นอกจากน้ีอาจารยพิเศษ

ที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อ

หนังสือดวย 
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ในสวนของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง จะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือ

วารสารเฉพาะทาง และวิทยาลัยฯ จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ  3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน 

 

2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

เปาหมาย การดำเนนิการ การประเมินผล 

ทรัพยากรการเรียนการสอนมี

ความทันสมัย และ เพียงพอ

ตอความตองการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีเจาหนาที่

ประจำหองสมุดของคณะ ซึ ่งจะประสานงาน

การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง 

และทำหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ 

ตำรา นอกจากนี ้ม ีเจาหนาที ่ ดานโสตทัศน

อุปกรณ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชสื่อ

ของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียง

และความตองการใชสื่อของอาจารยดวย  

(1 )  แบบสำรจความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอ

ทร ัพยากรการเร ียนการ

สอน 

 

3. การบริหารคณาจารย 

3.1. การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสำหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป

ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

3.3. การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

สำหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสำคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมาใหกับ

นักศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ไดกำหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการ

เชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ  3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้ง

รายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

4.1. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี ่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใชสื่อ

การสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจำเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ในวิชาที่มีการฝกปฎิบัติ 

 

5. การสนับสนุนและการใหคำแนะนำนักศึกษา 

5.1. การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดย

นักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของวิทยาลัย

นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ทุกคนจะตองทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตอง

กำหนดชั่วโมงใหคำปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรม

เพ่ือใหคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแกนักศึกษา 

5.2. การอุทธรณของนักศึกษา 

กรณีที ่น ักศึกษามีความสงสัยเก ี ่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที ่จะยื ่นคำร องขอดู

กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาไดและใหเปนไป

ตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

สำหรับความตองการกำลังคนสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต คาดวามีความตองการกำลังคนดานน้ี

คอนขางสูงมาก ทั้งน้ีวิทยาลยันวัตกรรมการผลิตขั้นสูง โดยความรวมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง จัดการสำรวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนำขอมูล

มาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมลูวิจัยอันเกี่ยวเน่ืองกับการประมาณความตองการ

ของตลาดแรงงาน เพ่ือนำมาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 

7. ตัวบงชีผ้ลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม

การดำเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนนิงาน 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กำหนดในมคอ.3 & 4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดาน

การจัดการเรียนการสอน  
X X X X X 

(9) อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมทีม่ตีอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 
 X X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนนิงาน 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

(13) นักศึกษามีงานทำภายใน 1 ป หลังจากสำเรจ็การศึกษา ไมต่ำ

กวารอยละ 80 
  X X X 

(14) บัณฑิตที่ไดงานทำไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ำกวาเกณฑ ก.พ. 

กำหนด 
  X X X 

รวมตัวบงช้ีบังคับที่ตองมีผลการดำเนินการ (ลำดับขอที่ 1-5) (ตัว) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ี (ตัว) ในแตละป 9 11 14 15 15 

เกณฑประเมิน 

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงช้ี 

1-5)  มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจำนวนตัวบงชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 

80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 

ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2565 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และ 6,8,9,10 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 9 ตัว 

2566 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที่ 1-5 และ 6 - 11 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 11 ตัว 

2567 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที่ 1-10 และ 11,12,13,14 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 14 ตัว 

2568 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที่1-15 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 15 ตัว 

2569 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีบังคับ ตัวที่1-15 

และบรรลุเปาหมายตัวบงช้ีรวม 15 ตัว 
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หมวดท่ี 8  การประเมิน และ ปรบัปรุงการดำเนนิการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1. การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ

ปรึกษา หารือกับผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการ

ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรยีนของนักศึกษา  

ดานกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุง และกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป  

1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทำโดยการ 

– ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

– การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  

– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 

- การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสตูรเดียวกัน 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก 

– นศ.ปสุดทาย/ บัณฑิตใหม 

– ผูวาจาง 

– ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

- รวมทั้งสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการดำเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

และตัวบงช้ีเพ่ิมเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสตูรและแผนกลยุทธการสอน 

• รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 

• วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 

• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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 เอกสารแนบ 

(ก) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

(ข) ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560 

(ค) คำอธิบายรายวิชา 

(ง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 

(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ฉ) รายนามแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 

(เอกสารแนบ) 
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ภาคผนวก  ข 

ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวตักร พ.ศ. 2560  

(เอกสารแนบ) 
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ภาคผนวก  ค 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

(เอกสารแนบ) 
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ภาคผนวก  ง 

คำอธิบายรายวิชา 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 57  หนวยกิต 

          กลุมวิชาบังคับ      57  หนวยกิต 

กลุมวิชา 1 พืน้ฐานวิศวกรรม 

12046101 พ้ืนฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 

  FUNDAMENTAL ENGINEERING MATHEMATICS  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

เลขคณิตสำหรับวิศวกร สูตรการแสดงภาพของสูตรทางวิศวกรรม ฟงกชันและลิมิตของ

ฟงกชัน ตรีโกณมิติและรูปคลื่น ฟงกชันลอการิทึม เอกซโพเนเชียล และไฮเพอรโบลิก การหาคาอนุพันธและ

การประยุกตทางวิศวกรรม การหาคาปริพันธและการประยุกตทางวิศวกรรม จำนวนเชิงซอนเบื้องตน เมทริกซ

เบ้ืองตน 

Arithmetic for engineers, formulae and visualizing engineering formulae, 

functions and limits of functions, trigonometry and waveforms, logarithmic, exponential, and 

hyperbolic functions, differentiation and its engineering applications, integration and its 

engineering applications, complex numbers, matrices. 

 

12046102 ฟสิกสพ้ืนฐานสำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6) 

  FUNDAMENTAL ENGINEERING PHYSICS  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

เวกเตอรและการเคลื่อนที่ในหลายมิติ กฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลม งานและ

พลังงาน โมเมนตัมและการชน การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบจุดตรึง สมดุลสถิตและความยืดหยุน ของไหล

สถิตและการเคลื่อนที่ของของไหล หลักพื้นฐานของอุณหพลศาสตร ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรงและกฎของ

เคอรฮอฟฟ สนามแมเหล็กและกฏของแอมแปร กฎของฟาราเดย มอเตอรและเครื่องกำเนิดไฟฟา วงจรไฟฟา

กระแสสลับ หมอแปลงและการสงกำลังไฟฟา วงจรกรองกระแส คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการหลักการสื่อสาร

แบบไรสายเบ้ืองตน การสั่นและการเคลื่อนที่ของคลื่น แสงและสมบัติของแสง 

Vectors and multidimension motions, laws of motion, circular motion, work and 

energy, momentum and collision, rotation of a rigid object around a fixed point, static 

equilibrium and elasticity, fluid mechanics, fundamentals of thermodynamics, electrostatics, 

direct current and Kerhoff's law, magnetic field and Ampere's Law, Faraday's law, motor and 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

generator, alternating current circuit, transformer and power transmission, current filter circuit, 

electromagnetic waves and basic principles of wireless communication, vibration and 

movement of waves, light and properties of light. 

 

กลุมวิชา 2 วิศวกรรมวัสดุอุตสาหกรรม 

12046201 พ้ืนฐานวัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 

  FUNDAMENTAL OF MATERIAL ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ เรื่องความสัมพันธระหวางโครงสรางของวัสดุในกลุม 

โลหะ พอลิเมอร เซรามิกส และวัสดุผสม ในสมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทาง

อุณหภูมิ สมบัติทางแสง และการกัดกรอน ในวัสดุกลุมตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนำความรูในกระบวนการ

ผลิต และการใชงานของวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก เพื่อใหนักศึกษานำความรูไปใชในการวิเคราะหสมบัติไดอยาง

เหมาะสม  

To provide students with knowledge and understanding the relationship 

between the structure of materials in the group of metals, polymers, ceramics  and composites 

in mechanical properties, electrical properties, magnetic properties, temperature properties, 

optical properties, and corrosion properties in different groups of materials so that students 

can apply their knowledge in the production process and the use of major engineering 

materials to enable students to apply their knowledge to analyze properties appropriately. 

 

12046202 วัสดุวิศวกรรมและการทดสอบ      3(3-0-6) 

  MATERIAL ENGINEERING AND TESTING 

วิชาบังคับกอน : 12046201 พ้ืนฐานวัสดุวิศวกรรม 

PREREQUISITE : 12046201 FUNDAMENTAL OF MATERIAL ENGINEERING 

ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางที่มีผลตอคุณสมบัติของวัสดุ เชน คุณสมบัติเชิงกล 

คุณสมบัติความรอน คุณสมบัติเชิงแสง และคุณสมบัติทางไฟฟา ความบกพรองภายในวัสดุ ศึกษาหลักการ

ทดสอบคุณสมบัติทางกล เชน การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบ

การคืบและการลา การตรวจสอบหาสิ่งบกพรองในวัสดุแบบไมทําลาย หลักการวิเคราะหการเสียหาย และการ

ปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ   

The study of the relationship between structure and material properties ie. 

mechanical, thermal, optical, and electrical properties. The defects in materials. This course 

also includes the principle of mechanical characteristics testing such as tensile, hardness, 



   80      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

impact, creep and fatigue testing, nondestructive evaluation of materials, principles of failure 

analysis and improvement of material properties. 

 

12046203 การผลิตวัสดุขัน้สูง       3(3-0-6) 

  ADVANCED MATERIAL MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : 12046201 พ้ืนฐานวัสดุวิศวกรรม 

PREREQUISITE : 12046201 FUNDAMENTAL OF MATERIAL ENGINEERING 

รายวิชาน้ีมีจุดมุงหมายใหนักศึกษามีความรูและทักษะปฏิบัติดานกระบวนการผลิตวัสดุขั้นสูง

ประกอบดวย เทคโนโลยีการเคลือบผิว และ การผลิตแบบเพ่ิมเน้ือวัสดุ หัวขอของเทคโนโลยีการเคลือบผิว

ครอบคลุม กระบวนการไฟฟาเคมี กระบวนการโซล-เจล กระบวนการเคลือบทางพลาสมา รวมถึงการประยุกต

ในดานการปองกันการกัดกรอนและการสึกหรอ หัวขอที่สำคัญของการผลิตแบบเพ่ิมเน้ือวัสดุครอบคลุม 

กระบวนการเอกซทรูชัน กระบวนการฉีด กระบวนการโฟโตพอลิเมอไรเซชัน กระบวนการหลอมผงวัสดุและ

กระบวนการอ่ืนที่ทันสมัย วัสดุสำหรับการผลิตแบบเพ่ิมเน้ือวัสดุ เชน โลหะ พอลิเมอร เซรามิก คอมโพสิต 

และการเลือกวัสดุที่เหมาะสม กระบวนการที่เกี่ยวของในการผลิตแบบเพ่ิมเน้ือวัสดุ เชน กระบวนการสแกน

สามมิติ กระบวนการผลิตแมพิมพ กระบวนการหลอและกระบวนการการเผาผนึก การประยุกตการผลิตแบบ

เติมเน้ือ เชน ดานชีวการแพทย ดานอวกาศ การจำลองการแพทย สถาปตกรรม ศลิปะ และสุขภาพ 

This course aims to provide students with knowledge and practical skills on 

advanced material manufacturing, i.e., surface coating technology and additive manufacturing. 

The surface coating technology covers electrochemical, sol-gel, and plasma-based coating 

processes together with their applications in corrosion and wear prevention. Additive 

manufacturing (AM) processes, such as extrusion, jetting, photopolymerization, powder bed 

fusion, and the latest state of the art. AM materials, such as metals, polymers, ceramics, 

composites, and material selection. Processes related to AM, such as 3D scanning, mold-

making, casting, and sintering. Applications of additive manufacturing, such as in biomedical, 

aerospace, surgical simulation, architecture, art, and health care. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

กลุมวิชา 3 วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

12046301 วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส               3(3-0-6) 

 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน : 12046101 พ้ืนฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม  

PREREQUISITE : 12046101 FUNDAMENTAL ENGINEERING MATHEMATICS  

 

ตัวแปรเชิงซอน สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่งและสอง ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของ

วงจรไฟฟา  กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟ การวิเคราะหโหนด การวิเคราะหเมซ ทฤษฎีของเทวินินและนอร

ตัน  การวิเคราะหทรานเซียน การกระตุนแบบซายนูซอยดและเฟสเซอร การทำงานของไดโอด ทรานซิสเตอร 

คณิตศาสตรแบบบูลลีน ตารางความจริง วงจรเกท ฟลิปฟลอป การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน 

Complex number, first and second order ordinary differential equation, 

fundamental of electric circuit, Ohm’s law, Kirchhoff’s law, mesh and node techniques, 

Thevenin and Norton circuit, transient analysis, sinusoidal and phasor, diode and transistor, 

Boolean algebra, truth table, gate and flip-flop circuit, combination circuit design. 

 

12046302 สัญญาณ และระบบและการควบคุม     3(3-0-6) 

  SIGNAL, SYSTEM AND CONTROL 

วิชาบังคับกอน : 12046301 วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส           

PREREQUISITE : 12046301 ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING  

 

ยามของสัญญาณและระบบ การจําแนกชนิดของสัญญาณและระบบ ตัวอยางของสัญญาณ

และระบบแบบตางๆ การวิเคราะหสัญญาณเชิงเวลาตอเน่ืองและระบบเชิงเสนไมแปรตามเวลาดวย อนุกรม ฟูริ

เยรการแปลงและแปลงผกผันฟูริเยร การสุมและทฤษฏีการสุม สัญญาณ และเน้ือหาเบ้ืองตนเกี่ยวกับวิศวกรรม

ระบบควบคุม คณิตศาสตรสําหรับระบบควบคุม การแปลงลาปลาซ บล็อกไดอะแกรม ฟงกชันถายโอน การหา

แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบ การจําลองทางคณิตศาสตรในระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบควบคุม 

ผลตอบสนองทางเวลา การควบคุมแบบ PID   

Definition of signals and systems, classification of signals and systems, examples 

of various signals and systems, analysis of continuous time signal and linear time invariant 

signal by Fourier series, Fourier transform, sampling and sampling theorem and introduction  

to  control and engineering systems, mathematical foundation for control system including 

complex number, differential equation and Laplace transform, block diagram and signal flow 

graph, mathematical modeling in control system, stability in control, time-domain response, 

PID control  



   82      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

กลุมวิชา 4 การออกแบบและการจำลองวิศวกรรมเครือ่งกล  

12046401 อุณหพลศาสตรในระบบการผลิต     3(3-0-6) 

  THERMODYNAMICS IN MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

 

บทนำและแนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร กฏขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร (พลังงาน 

การถายโอนพลังงาน และการวิเคราะหพลังงานเบื้องตน) สมบัติของสารบริสุทธิ์ การวิเคราะหพลังงานสำหรับ

ระบบปด การวิเคราะหมวลและพลังงานสำหรับระบบเปด กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป 

Introduction & basic concepts, 1st law of thermodynamics (Energy, energy transfer, 

general energy analysis), Properties of pure substances, Energy analysis of closed systems, Mass 

and energy analysis of control volume, 2nd law of thermodynamics, Entropy. 

 
12046402 การออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล      3(3-0-6) 

  MECHANICAL DESIGN 

วิชาบังคับกอน :  12046102 ฟสิกสพ้ืนฐานสำหรับวิศวกรรม 

PREREQUISITE : 12046102 FUNDAMENTAL ENGINEERING PHYSICS 

การออกแบบเครื่องจักรกลเบื้องตน วัสดุและการเลือกวัสดุ ระบบแรงและการวิเคราะหแรง

โดลไมคิแรงเสียดทานและคิดแรงเสียดทานภายใตสภาวะสมดุล จลนศาสตรของอนุภาค กฎขอที่สองของนิวตัน 

งานและพลังาน การวิเคราะหความเคน ความเคนตามแนวแกน ความเคนเฉือน ความเคนจากการบิด ความ

เคนจากการดัด ความเคนรวม ทฤษฏีความเสียหายภายใตแรงสถิตย ความลาและทฤษฏีความเสียหายจากการ

ลา โครงการออกแบบ 

Introduction to mechanical engineering design, Materials and material selection, 

Force system and force analysis without friction and with friction under equilibrium conditions, 

Kinematics of particle, Newton’ 2nd law, Work and energy, Stress analysis; axial stress, shear 

stress, torsional stress, bending stress and combined stresses, Failure theories under static 

loads, Fatique and failure theories under fatique loads, Design project  

 

12046403 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต    3(3-0-6) 

  COMPUTER-AIDED DESIGN AND MANUFACTURING  

วิชาบังคับกอน : 12046401 อุณหพลศาสตรในระบบการผลิต และ 12046402 วิชาการ

ออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

PREREQUISITE : 12046401 THERMODYNAMICS IN MANUFACTURING AND 

12046402 MECHANICAL DESIGN 

ในรายวิชาน้ี นักศึกษาจะไดเรียนรูการใชซอฟทแวรคอมพิวเตอรชวยการออกแบบและชวยใน

การผลิต เนื้อหาประกอบดวย การสรางแบบจำลองใน 2 และ 3 มิติ,  การสรางแบบจำลองเมช, ไฟไนตเอลิ

เมนตเบื้องตน, พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณเบื้องตน, การวิเคราะหโครงสรางของวัตถุ, การวิเคราะหความ

รอน, การวิเคราะหการสั่น, และตัวอยางการนำคอมพิวเตอรไปใชชวยในการออกแบบและการผลิต 

In this course, students will learn to use computer-aided design and production 

software. The contents include modeling in 2 and 3D, mesh modeling, introduction to finite 

element, computational fluid dynamics, structural analysis, thermal analysis, vibration analysis, 

and examples of using computer-aided design and manufacturing. 

 

กลุมวิชา 5 วิศวกรรมการควบคุมการผลติ 

12046501 สถิติวิศวกรรมและการวิจัยดำเนินงาน     3(3-0-6) 

  ENGINEERING STATISTICS AND OPERATION RESEARCH 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

การแจกแจงจากการสุมตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร ชวงความเชื่อมั่น การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสน และ การแกปญหาเชิงกำหนด 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร กำหนดการเชิงเสน และปญหาควบคู การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง

การแกไขปญหาทางอุตสาหกรรม ปญหาการขนสงและการสงผาน ปญหาการมอบหมายงาน การจำลอง

สถานการณ และวิธีการแบบอ่ืนๆ เพ่ือใชในการตัดสินใจเชิงวิศวกรรม 

 

Statistical distribution of samples, parameter estimation, confident intervals, 

hypothesis testing, analysis of variances, regression analysis.  Deterministic problem-solving 

mathematical model linear schedule and coupled problems. Analysis of sensitivity to change 

in industrial solutions transportation and transmission problems assignment problem 

simulation and other methods for use in engineering decisions.      

 

12046502 มาตรวิทยาวิศวกรรมและวิศวกรรมละเอียด     3(3-0-6)

  ENGINEERING METROLOGY AND PRECISION 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

หลักการงานวัดละเอียด ความผิดพลาดในการวัดและการลดความผิดพลาดในระบบการวัด 

เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมและเทคนิคของการวัด หนวยวัด และ มาตราฐานในการวัด การปองกันสัญญาณ

รบกวน ที่ไมตองการในการวัด ความปลอดภัย ความแมนยําและถูกตองหลักการวัดแบบเปรียบเทียบ  การวัด

ความหยาบ ผิวงาน การวัดโปรไฟลดวยแสง การวัดดวยแสงเลเซอร การทํางานดวยเครื่องมือวัด 3 มิติ 

หลักการความผิดพลาดทางกล คอมไพลอันซของแบริ่งและสปนเดิล และการนำไปใชงานในอุตสาหกรรม 

ความผิดพลาดของตำแหนงในการเคลื่อนที่ การแปลงเมทริกซการเคลื่อนที่ การหาคาผิดพลาดรวมเพ่ือ

ประเมินขอบเขตบนและขอบเขตลางของคาผิดพลาดรวมของเครื่องจักร หลักการการตรวจสอบและการ

ควบคุมคุณภาพทางวิศวกรรมได การวางแผนกระบวนการสำหรับการผลิตแบบละเอียด  

This course includes the following topics: principles of engineering metrology, 

errors and error analysis in metrology system, units and standards of metrology, noise 

reduction in metrology system, accuracy and precision in comparative measurements, surface 

roughness metrology, surface profiler, optical metrology, 3 D metrology,  principle errors due 

to machine elements, compliance of Bearings and spindles, homogeneous transformation 

matrices (HTM), error mapping and error budgets, process planning for precision manufacturing, 

precision machining processes. 
 

12046503 สถิติประยุกตสำหรับระบบการผลิต     3(3-0-6) 

            APPLIED STATISTICS FOR MANUFACTURING  

วิชาบังคับกอน : 12046501 สถิติวิศวกรรมและการวิจัยดำเนินงาน 

PREREQUISITE : 12046501  ENGINEERING STATISTICS AND OPERATION 

RESEARCH 

 

การประยุกตอยางเปนระบบทางสถิติเพื่อออกแบบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑและ

กระบวนการผลิต เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต 

Systematic applications of statistical techniques to product designs and 

manufacturing process to improve quality and productivity. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

กลุมวิชา 6 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 

12046601 การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบการผลิต     3(2-2-5) 

  PROGRAMMING FOR MANUFACTURING SYSTEMS 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี ้เปนการศึกษานำการเขียนโปรแกรมภาษาซีและภาษาไพทอนมาใชในงาน

อุตสาหกรรม โดยเนนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงขั้นตอนมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม หัวขอ

ไดแก ชนิดตัวแปร พื้นฐานตัวดำเนินการ การวนซ้ำ ตัวแปรขอความ อารเร การนำเขา-สงออกขอมูล การ

เรียกใชโมดูล สวนตอประสานโปรแกรมประยุกต คลาสการสืบทอด การควบคุมการเขาถึงขอมูล การโปรแกรม

เชิงวัตถุ กราฟกหนาตาง เครือขายการสงขอมูล โปโตคอลโมดูลบนอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง การออกแบบพัฒนา

โปรแกรมสำหรับงานระบบการผลิตอัตโนมัติ 

A study of the programming in a modern general purpose language e.g. C, 

Python for the manufacturing process with emphasis on procedural program design and 

development, topics include variable types, basic operators, loops, string, list, file I/O, access 

modules, application programming interface (API), class, inheritance, access control, object 

oriented programming, graphical user interface, networking, module protocol on Internet of 

thing, design practical project-based programming course for industrial production systems. 

 

12046602 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

  INDUSTRIAL AUTUMATION SYSTEM 

วิชาบังคับกอน : 12046601  การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบการผลิต 

PREREQUISITE : 12046601 PROGRAMMING FOR MANUFACTURING SYSTEMS  

ศึกษาพ้ืนฐานของระบบอัตโนมัติในเทคโนโลยีการผลิตในอนาคต สวนประกอบของระบบการ

ผลิตอัตโนมัติ เชน อุปกรณจับสัญญาณทฤษฎีสวิทช ตรรกศาสตร อุปกรณรีเลย อุปกรณตัวนับ อุปกรณหนวง

เวลา หลักการออกแบบวงจรไฟฟา  หลักการออกแบบวงจรลม พีแอลซี ระบบการขับเคลื่อนที่ เซนเซอร ตัวขับ

เลา การควบคุมระบบดวยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิก คอมพิวเตอร และอุปกรณควบคุมขนาดเล็กในเครื่องจักร

อัตโนมัติ เปนตน การประยุกตระบบเครือขายอุตสาหกรรม เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (IIoT, SCADA, CPS) 

ระบบการผลิตแบบบูรณาการดวยคอมพิวเตอร  

Introduction of automation system in future manufacturing technologies, 

Automation elements and components to form a manufacturing system, such as machine 

motion, PLC, sensor, actuator, switch theory, logic gate, relay, counter, and timer, design of 

electrical and pneumatic circuits, applications of industrial networks, automation system 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

technologies i.e., IIoT SCADA, CPS, computer and micro-computer for integrated manufacturing 

system. 

 

โมดูล 1 พื้นฐานหุนยนต และปญญาประดิษฐ 

12046801 พ้ืนฐานหุนยนต และปญญาประดิษฐสำหรบักระบวนการผลิต   3(2-2-5) 

FUNDAMENTAL OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 

MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : ไมม ี

พ้ืนฐานหุนยนตอุตสาหกรรม และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

เบื้องตนดวยภาษาไพทอน (Python) หรือจาวาสคริปต (JavaScript) ผูเรียนเขาใจและสรางปญญาประดิษฐ

เบื้องตนผานการใชงานบนแพลตฟอรมซีราคอร การควบคุมอุปกรณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การเก็บขอมูล 

การสรางแบบจำลองการเร ียนรู  เช ิงลึกเพื ่องานในกระบวนการผลิต การบูรณาการทั ้งหุ นยนตและ

ปญญาประดิษฐเพ่ือการประยุกตใชงานในระบบการผลิต 

Introduce learners to the fundamentals of industrial robots and robot 

programming.Programming with basic object-oriented programming in Python (Python) or 

JavaScript. Learners can understand and create basic artificial intelligence through the use of 

the CiRACORE platform. Controlling the device with a computer programming, dataset 

collection, and deep learning modeling for manufacturing tasks. Integrating robotics and 

artificial intelligence to apply in manufacturing problems. 

 

กลุมวิชาศึกษาทางเลือก  6 หนวยกิต 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12046701 โครงงานพิเศษ 1 3(0-9-0) 

 SPECIAL PROJECT 1 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

PREREQUISITE : NONE 

เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยเพื่อทำโครงรางของโครงงานพิเศษ โดยการเตรียมหัวขอและ

แนวทางการศึกษาวิจัย ตลอดจนการเริ่มทำการวิจัยในเบื้องตน ซึ่งตองอยูในความดูแลและการควบคุมของ

อาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวิทยาลัย และมีการนำเสนอผลงานคนควาในชวง

ปลายภาคเรียน 

Study interesting literatures for planning the special project, project topic and research 

method preparation and basic research progress. The project proposal must be under supervision 



   87      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

of the supervisor and the project topic must be approved by the college’s committee. The results 

of the study must be presented to the committee at the end of the semester. 

 

12046702 โครงงานพิเศษ 2 3(0-9-0) 

 SPECIAL PROJECT 2 

 วิชาบังคับกอน : 12046701  โครงงานพิเศษ 1 

PREREQUISITE : 12046701  SPECIAL PROJECT 1 

เปนการศึกษาวิจัยและทดลองตอจากโครงงานพิเศษ 1 พรอมกันนี้นักศึกษาตองสงรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณซึ ่งรวมถึง ผลของการวิจัยทดลอง การวิเคราะหผล และบทสรุป และนำเสนองานวิจัยฉบับ

สมบูรณตอคณะกรรมการในวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของวิชาน้ี 

This is a research project continuing from special project 1. Students must submit 

a full project report including experimental results, interpretation and conclusion and then 

present their complete research to the college’s committee at the end of the course. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2564 

(เอกสารแนบ) 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



   90      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



   92      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



   93      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



   94      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



   96      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



   98      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



   99      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 



   103      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
  



   104      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(เอกสารแนบ) 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
 

 



   110      มคอ.2 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 
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วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 
 



   112      มคอ.2 
 

 

วศ.บ.วิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนือ่ง) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

(เอกสารแนบ) 
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