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สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564) 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

สารบัญ 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป          หนา 
1. ชื่อหลักสูตร           1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         1 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร      1 
4. จำนวนหนวยกิต          1  
5. รูปแบบของหลักสูตร         2 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    3 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน     3 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา      3  
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย   

ผูรับผิดชอบหลักสูตร         4 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน        4 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  4 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ  

ของสถาบัน          5 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน    5 

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร      7  
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง         7 
3. แผนพัฒนาปรับปรุง         9 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา         11 
2. การดำเนินการหลักสูตร         11 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน        15 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม      48 
5. ขอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย      48 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล     
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา       51 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน       52 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  57 

 (Curriculum  Mapping) 
หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน      67 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา     67 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

สารบัญ (ตอ) 
              หนา 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       68 
หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย                   

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม        69 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย      69 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน         70 
2. บัณฑิต           70 
3. นักศึกษา          71 
4. อาจารย           71 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน      72 
6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู         74 
7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)     75 

หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน       77 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม        77 
3. การประเมินผลการดำเนินงานรายละเอียดหลักสูตร      77 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร     77 

เอกสารแนบ (ภาคผนวก)          
(ก) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553   79 
(ข) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      

เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 20 ก.พ. 2553 ,ฉบับท่ี 2 ประกาศ ณ วันท่ี 28 ต.ค. 2553) และ 
และ (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2554)         94 

(ค) ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                                     
     วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. 2553    103 
(ง) คำอธิบายรายวิชา         110 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน      168 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร        171 
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร          175 
(ซ) ผลงานวิชาการ          177 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลกัสูตรนานาชาติ) 

(หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 2564) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย) :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

                      (หลักสูตรนานาชาติ) 

(ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy  

Program in Advanced Manufacturing System Engineering 

(International Program) 
 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 

  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Advanced Manufacturing System 

Engineering) 

   ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง) 

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

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถามี) 

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง เนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางระบบอุตสาหกรรม ริเริ่ม สรางสรรคนวัตกรรม

สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 

4.  จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 สำหรับผูสำเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอปริญญาเอก  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

     แบบ 2.1  สำหรับผูสำเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอปริญญาเอก  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

     แบบ 2.2  สำหรับผูสำเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอปริญญาเอก  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ป 

     หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 หลักสูตร 4 ป 

  

 5.2 ภาษาท่ีใช 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยโดยเอกสารประกอบและหนังสือท่ีใชอาจเปนภาษาอังกฤษในบางวชิา 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา) 

 

5.3. การรับเขาศึกษา 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

  รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 

  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

 

5.4. ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  เปนหลักสูตรของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

    ชื่อสถาบัน........................................................................................................................................... 

    รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน...................................................................................................... 

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

              ชื่อสถาบัน.......................................................................ประเทศ...................................................... 

              รูปแบบของการรวม 

  รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

  รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

  รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน) 
 

5.5. การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

  ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

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

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปดสอนเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 11/2564 

เม่ือวันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 12/2564 

เม่ือวันท่ี 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในปการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

1) วิศวกรระบบการผลิต หรือ ผูจัดการระบบการผลิต 

2) วิศวกรโครงการ วิศวกรท่ีปรึกษาระบบการผลิต 

3) ขาราชการ วิศวกรในสวนราชการท่ีเก่ียวของกับระบบการผลิต  

4) ผูประกอบการตาง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม 

5) วิศวกรอาวุโส 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

9.  ช่ือเลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 

(ระบุตำแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา), 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 

 (สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1009-01224-60-3 

- Ph.D. (Electrical Engineering), 2554 

- M.Sc. (Optics and Photonics), 2549 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 2544 

- University of Cambridge 

- Imperial College London 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. ผศ.ดร.สันทัด ชูวงศอินทร 

(สาขาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1801-00256-58-2 

- Ph.D. (Electrical Engineering), 2555 

- M.Sc. (Electrical Engineering), 2551 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 2538 

- University of Texas at 

Arlington 

- University of Texas at 

Arlington 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

3. ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 

1-5099-00413-68-1 

- วท.ด. (วสัดุศาสตร), 2557 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร), 2553 

- วท.บ. (วัสดุศาสตร), 2551 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

  ในสถานท่ีตั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตตองดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกวางใหครอบคลุมภาคการ

ผลิตอยางแทจริงและเชื่อมโยงกันในอุตสาหกรรมการผลิตโดยภาพรวมและอยูบนพ้ืนฐานของความมีศักยภาพ

และความสามารถเปนหลัก โดยมีการผนวกเขากับการใชองคความรูและนวัตกรรมท่ีเรียกวาอุตสาหกรรม

สรางสรรค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมการผลิต

ข้ันสูง  ซ่ึงมีการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยอยางมากในปจจุบัน  โดยมีการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศมาผนวกกับระบบการผลิตข้ันสูง รวมถึงมีการประยุกตระบบหุนยนตมาใชในระบบการผลิตอยาง

แพรหลาย เปนผลทำใหภาคอุตสาหกรรมตองการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานอุตสาหกรรมการผลิตข้ัน

สูงดังกลาว เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมและคุณคาใหกับสินคาอุตสาหกรรม 
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

เนื่องจากในปจจุบันระบบการผลิตไดมุงเนนไปสูระบบการผลิตท่ีมีการนำเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูงตางๆ เชน 

เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีหุนยนต  และเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ  เปนตน และดวย

เทคโนโลยีดังกลาวจะเปนการพัฒนานวัตกรรมท่ีชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยใหสามารถอยูรวมกันใน

สังคมไดอยางยั่งยืน  ดังนั้นการพัฒนากำลังคนทางดานวิศวกรรมศาสตรจึงมีความสำคัญมากข้ึนเพ่ือเปน

รากฐานในการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม ใหมีความเขมแข็งสืบไป 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีกลาวขางตน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง จึงเปนไปเพ่ือผลิตนักการศึกษาดานระบบอุตสาหกรรม 

และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ท่ีสามารถจัดการศึกษาทามกลางความเปลี่ยนแปลง และใชการศึกษาเปนเครื่องมือ

ในการสรางคน ซ่ึงเปนปจจัยหลักท่ีจะสนับสนุนการแขงขันของประเทศโดยยึดองคความรูเปนพ้ืนฐาน อีกท้ัง

ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของสังคมและวัฒนธรรม โดยการสรางจิตสำนึก คานิยมเจต

คติ ถายทอดองคความรู ภูมิปญญาไทย และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
  

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงสอดคลองตามพันธกิจของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ครอบคลุมท้ัง 4 ดาน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ

วิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

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

 ท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 หมวดวิชาบังคับ 

 หมวดวิชาเลือก 

 วิทยานิพนธ/การคนควาวิจัย 

 ไมมี 
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

หมวดวิชาบังคับ 

หมวดวิชาเลือก 

วิทยานิพนธ/การคนควาวิจัย 

 ไมมี 
 

 13.3 การบริหารจัดการ  

 ไมมี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

1.1 ปรัชญา ความสำคัญ 

ผลิตบุคลากร นักวิจัย ท่ีมีองคความรูความสามารถท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเนนใหมีความเชี่ยวชาญ

วิทยาการชั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงใหนำมาซ่ึงการคนควาและพัฒนาวิทยาการใหมเพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ ในประเทศ เชน อุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสก

ไดรฟ  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต เปนตน ซ่ึงลวนแลวแตเปนอุตสาหกรรมท่ี

สำคัญตอเศรษฐกิจภาคการสงออกของประเทศไทย 
 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 หลักสูตรเนนการวิจัยเปนหลัก เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

1.2.2 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและการวิเคราะหการแกปญหาใหตรงตามแนวทางหรือ

ประสบการณท่ีนักศึกษาประสบแลวนำมาประยุกตกับแนวความคิดทางการบริหารท่ีนักศึกษาจะ

เรียนรูได 

1.2.3 เพ่ือผลิตนักศึกษาท่ีมีความรอบรูพ้ืนฐานในการบริหารอยางเปนระบบ สามารถบูรณาการวิชาการ

ในสาขาวิชาตางๆ ดานสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง เพ่ือนำไปพัฒนาและ แกไขปญหา

ทางการศึกษาอันเปนรากฐานในการพัฒนาสังคม 

1.2.4 เพ่ือพัฒนานักศึกษาท่ีจะไปประกอบอาชีพในองคกรตางๆ ของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง ใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณดาน

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

1.2.5 มุงผลิตนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสำนึกของสังคมวัฒนธรรม และ

สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 
 

2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรูและวิเคราะหการแกปญหาทางดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

2.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูจากผลงานวิจัยจากหลายแขนงสำหรับการแกปญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม 

2.3 นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานนวัตกรรม 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังแบงตามช้ันป 
 

ช้ันปท่ี ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ปท่ี 1 

 

1. สามารถสืบคนขอมูลรวบรวมขอมูลและจัดการขอมูล มีความรูทางวิชาการเชิงลึกท่ีเก่ียวของในดาน

วิศวกรรมระบบการผลิต และสามารถใชเทคโนโลยีสาระสนเทศในการสืบคนและสื่อสารผาน

ชองทางท่ีเหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถระบุและตั้งคำถามของการวิจัย ตลอดจนทำวิจัยโดยใชกระบวนการของระเบียบวิธีวิจัย 

(research methodology) ไดอยางถูกตองตามรูปแบบท่ีสถาบันกำหนดและนำเสนอหัวขอ

วิทยานิพนธเพ่ือใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหความเห็นชอบ 

3. สามารถประเมินวิธีการและเครื่องมือวิเคราะหท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบคำถามของการวิจัยท่ี

แตกตางกัน อยางมีเหตุผลดวยตัวเองบนพ้ืนฐานวิชาการ 

4. สามารถระบุและประเมินผลปญหาท่ีเก่ียวของดานจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย ภายใต

มาตรฐานทางจริยธรรม 

ปท่ี 2 

 

1. มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและสามารถประเมินความเหมาะสมของทฤษฎีและวิธีการในการ

ประยุกตใช  แกปญหาท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมระบบการผลิต 

2. ทราบและเขาใจแนวโนมท่ีสำคัญของการวิจัยข้ันแนวหนา (frontier research) ในดานวิศวกรรม

ระบบการผลิต จากมุมมองทางวิชาการและสังคม 

3. สามารถดูแลและจัดการกับปญหาเชิงวิชาการท่ีซับซอน และสามารถโตแยงองคความรูและ

แนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูเดิมได 

4. สามารถถายทอดความรูและประสบการณในการวิจัยของตนเองผานการนำเสนอผลงานทาง

วิชาการ ท้ังในระดับท่ีประชุมในคณะ ในงานประชมุวิชาการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติได 

ปท่ี 3 

 

1. มีสวนรวมในการพัฒนาองคความรู ทฤษฎี หรือวิธีการใหม เก่ียวของในดานวิศวกรรมระบบการ

ผลิต 

2. สามารถสื่อสารทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีซับซอนใหกับกลุมผูฟงท่ีมีความหลากหลาย ผานการ

นำเสนอผลงานทางวิชาการ ท้ังในระดับท่ีประชุมในคณะ ในงานประชุมวิชาการ ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติได 

3. สามารถสื่อสารบทบาทและความสำคัญของวิศวกรรมระบบการผลิตในมุมมองท่ีมีตอสังคมและองค

รวม 

4. สามารถเปนหัวหนาโครงการวิจัยภายใตหัวขอวิจัยท่ีเชี่ยวชาญและเปนผูรวมวิจัยในโครงการวิจัยท่ี

มีการบูรณาการวิจัยหลายแขนงได 
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 แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1 ปรับปรุงหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรม

ระบบการผลิตข้ันสูง 

ใหมีมาตรฐานไมต่ำ

กวาเกณฑ ท่ี  สกอ.

กำหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

อยางยิ่งอุตสาหกรรม การผลิต

ข้ันสู ง และการเปลี่ ยนแปลง

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

- เอกสารหลักสูตรปรับปรุงฉบับปรับปรุง 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2 พั ฒ น า อ า จ า ร ย

ประจำหลักสูตร 

- ประชุมวางแผน ติดตามทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

- สนั บ สนุ น ให อาจารยป ระจำ

หลักสูตรเขารับการฝกอบรม

พัฒนาองคความรู กระบวน การ

สอน การประชุมวิชาการและ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

- อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ

ภาคอุตสาหกรรมตอบัณฑิตในดานทักษะ

ความรู  ความสามารถของบัณฑิต 

3 ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความ

ต อ ง ก า ร ข อ ง

หนวยงานท้ังภาครัฐ

และภ าค อุตสาห -

ก รรม รวม ถึ งก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

ทางดานวิศวกรรม

ระบบการผลิตข้ันสูง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ

ความตองการของภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

- จัดทำหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 

ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ 

- จัดทำ มคอ.3 หรือรายละเอียด

ของรายวิชา 

- จัดทำ มคอ.7 หรือ รายงานผล

การดำเนินการของหลักสูตร 

- มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการดำเนินการ

หลักสูตร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามกำหนด 

- เอกสาร มคอ.3 หรือรายละเอียดของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร 

- เอกสาร มคอ.7 หรือ  รายงานผลการ

ดำเนินการของหลักสูตร ปการศึกษาละ 1 

ครั้ง 

4 พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียน

- ผลการทบทวนผลการสอบเปนไปตาม

มาตรฐาน 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

การสอน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึง 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกำหนดตาง ๆ ไปเปนตามขอบังคับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 

1.2 การจัดการศึกษา (ภาคการศึกษาพิเศษ) 

 มี 

 ไมมี 
 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

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

 ไมมี 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

2.1. วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ 

  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) เสาร-อาทิตย 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม– เดือนพฤศจิกายน 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม– เดือนเมษายน 
 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

 เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  

ขอกำหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับของสถาบันวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 

(ภาคผนวก ก) 

 มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม  
 

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร  หรือ สาขาท่ี

เก่ียวของจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

สถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองโดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร  

ระดับปรญิญาเอก แบบ 2.2 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร  หรือ สาขาท่ี

เก่ียวของจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือ

สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองโดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลกัสูตร 
 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

- ไมมี- 
 

 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

- ไมมี- 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป  

แบบ 1.1  

จำนวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 (นักศึกษาไทย/ตางชาต)ิ 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

ชั้นปท่ี 2 (นักศึกษาไทย/ตางชาต)ิ - - 3 1 3 1 3 1 3 1 

ชั้นปท่ี 3 (นักศึกษาไทย/ตางชาต)ิ - - - - 3 1 3 1 3 1 

รวม 4 8 12 12 12 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 4 4 
 

 แบบ 2.1 

จำนวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 (นักศึกษาไทย/ตางชาต)ิ 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

ชั้นปท่ี 2 (นักศึกษาไทย/ตางชาต)ิ - - 3 1 3 1 3 1 3 1 

ชั้นปท่ี 3 (นักศึกษาไทย/ตางชาต)ิ - - - - 3 1 3 1 3 1 

รวม 4 8 12 12 12 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 4 4 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

 แบบ 2.2 

จำนวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปท่ี 2 - 2 2 2 2 

ชั้นปท่ี 3  - - 2 2 2 

ชั้นปท่ี 4 -  - 2 2 

รวม 2 4 6 8 8 

คาดวาจะสำเรจ็การศึกษา - - - - 2 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

ใชงบประมาณประจำป หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทน และคาครุภัณฑของวิทยาลัยนวัตกรรมการ

ผลิตข้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ เชน ในกรณีท่ีตอง

เดินทางไปศึกษาวิจัยในตางประเทศ) 
 

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

แผนการศึกษา 
คาลงทะเบียนตอภาคการศึกษา 

สำหรับนักศึกษาท่ีมีสัญชาติไทย สำหรับนักศึกษาตางชาติ 

แบบ 1.1 45,000 90,000 

แบบ 2.1 60,000 100,000 

แบบ 2.2 60,000 100,000 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาบำรุงการศึกษา - - - - - 

คาลงทะเบียน (เหมาจาย) 625,000 1,250,000 1,875,000 1,995,000 1,995,000 

รวมรายรับ 625,000 1,250,000 1,875,000 1,995,000 1,995,000 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายจาย* 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ (บาท) 

2564 2565 2566 2567 2568 

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

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

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

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

- งบรายจายอ่ืน ภาควิชา 5,477.72 5,477.72 5,477.72 5,477.72 5,477.72 

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

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

- งบลงทุน วทิยาลัย 101,361.17 101,361.17 101,361.17 101,361.17 101,361.17 

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

- งบรายจายอ่ืน วิทยาลัย 14,867.55 14,867.55 14,867.55 14,867.55 14,867.55 

- งบใหสถาบันฯ 842,838.73 842,838.73 842,838.73 842,838.73 842,838.73 

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

จำนวนนักศึกษา** 10 20 30 32 32 

คาใชจายเฉลี่ย/นักศึกษา/ป 186,444.75 93,222.38 62,148.25 58,263.99 58,263.99 

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

* หมายเหตุ ขอมูลจากการศึกษาคาใชจายตอหนวย ปงบประมาณ 2563 เม่ือวิทยาลัยมีจำนวน นศ ป ตรี 

(หลักสูตรปกติ) 233 คน ป ตรี (หลักสูตรตอเนื่อง) 33 คน ป โท 48 คน และ ป เอก 15 คน คิดเฉพาะตนทุนจาก

เงินรายได 

** หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาหลักสูตรใหม 

 

 2.7 ระบบการศึกษา  

 แบบชั้นเรยีน  

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก  

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)  

  แบบทางไกลทางอินเตอรเนต  

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

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและกาปรลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)  

 เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 

3.1 หลักสูตรใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.1.1  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    

 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48  หนวยกิต 

 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48  หนวยกิต  

 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาตรี หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72  หนวยกิต 

 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธท่ี

กอใหเกิดความรูใหมหรืออาจกำหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ไดโดย

ไมนับหนวยกิต 

 แบบ 1.1       48  หนวยกิต 

  ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ      48   หนวยกิต 

  ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต)   1 หนวยกิต* 

  ค. หมวดวิชาการวิจัย (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต)   3 หนวยกิต* 

ง. หมวดทดสอบความรู      0 หนวยกิต  
 

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโทเปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ ท่ีมี

คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 

  แบบ 2.1       48  หนวยกิต 

  ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ      36   หนวยกิต 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

  ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต)   1 หนวยกิต* 

  ค. หมวดวิชาการวิจัย      3 หนวยกิต 

  ง. หมวดทดสอบความรู      0 หนวยกิต 

  จ. หมวดวิชาเลือก       9 หนวยกิต 
 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาตรีเปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ ท่ีมี

คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม  

  แบบ 2.2       72  หนวยกิต 

  ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ      48   หนวยกิต 

  ข. หมวดวิชาสัมมนา (*เรียนโดยไมนับหนวยกิต)   1 หนวยกิต* 

  ค. หมวดวิชาการวิจัย      3 หนวยกิต  

  ง. หมวดทดสอบความรู      0 หนวยกิต 

  จ. หมวดวิชาเลือก       21 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา  
  

 แบบ 1.1 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ  48 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ       48 (0-12-6) 

   THESIS  
 

 ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

   SEMINAR 

 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ   3 (3–0–6) 

RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

 

ง. หมวดทดสอบความรู 0 หนวยกิต 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนสอบ ผลการสอบจะตองผานเกณฑขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) 

และจะตองผานเกณฑตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารเรื่องเกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 
 

 แบบ 2.1 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018501 วิทยานิพนธ       36 (0-18-9) 

   THESIS  

 

 ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

   SEMINAR 

 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ   3 (3–0–6) 

RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

 

ง. หมวดทดสอบความรู 0 หนวยกิต 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนสอบ ผลการสอบจะตองผานเกณฑขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) 

และจะตองผานเกณฑตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารเรื่องเกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

 

จ. หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต (เลือก 3 รายวิชา) 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชาท่ีสนใจดังตอไปนี้ 

1. กลุมวิชาดานวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

2. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 

3. กลุมวิชาดานวสัดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

4. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

 
 

1. กลุมวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018811 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต    3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 

12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลติอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

   APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

12018814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

   MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป  3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

   DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

   INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12018820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

   ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

   STATISTICAL QUALITY CONTROL 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

12018723 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห    3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

12018824 ปญญาประดิษฐและการบูรณาการระบบการผลิต   3 (3-0-6) 

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MANUFACTURING SYSTEM INTEGRATION 

12018821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

12018822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12018823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

     

 

2. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018123     คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม      3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING  

 12018124  ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

   FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและการผลิต  3 (3-0-6) 

   COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR ENGINEERING  

   AND MANUFACTURING 

12018621 เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ      3 (3-0-6) 

HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

12018622 การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล     3 (3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

12018624 ทฤษฎีการเขารหัส      3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

12018625 ทฤษฎีการเขารหัสข้ันสูงและการประยุกตใชงาน   3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS   

 
 

3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-6) 

   ELECTRONIC MATERIALS 

12018222 วัสดุท่ีใชในการผลิตข้ันสูง      3 (3-0-6) 

SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING  

12018223 เทคโนโลยกีารข้ึนรูปวัสดุข้ันสูง      3 (3-0-6) 

ADVANCED MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY 

12018224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ   3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

12018421 ฟสิกสของอุปกรณก่ึงตัวนำ     3 (3-0-6) 

   PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

 12018633       วัสดุเพ่ือพลังงานและความยั่งยืน     3 (3-0-6) 

   MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

4. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018302 การเรียนรูของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 

   MACHINE LEARNING 

12018304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ      3 (3-0-6) 

   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

12018321 การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6) 

   IMAGE PROCESSING 

12018322 หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสูง      3 (3-0-6) 

   ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

12018323 การเรียนรูจดจำสำหรับจักรกลวิทัศน    3 (3-0-6) 

   Pattern Recognition for Machine Vision 

12018324 โครงขายนิวรอนและการเรียนรูเชิงลึก    3 (3-0-6) 

   NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING 

12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต   3 (3-0-6) 

   EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 

12018522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอใชงานสำหรับ     

   ระบบสมองกลฝงตัว      3 (3-0-6) 

   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 

12018523 ไพธอนสำหรับการเรียนรูเชิงลึก     3 (3-0-6) 

 PYTHON FOR DEEP LEARNING 

12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 

   บนระบบสมองกลฝงตัว       3 (3-0-6) 

   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 

12018525 ปญญาประดิษฐและขอมูลขนาดใหญสำหรับยุคไอโอที  3 (3-0-6) 

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  

   FOR INTERNET OF THINGS (IOT) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

       หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 สำหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา 3 (3-0-6) 

 APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI 

12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง  3 (3-0-6) 

 HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS 

 12018422 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเลก็ทรอนิกส 3 (3-0-6) 

 OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 

12018423 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได  3 (3-0-6) 

 ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง  3 (3-0-6) 

 PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

12018426 นาโนโฟโตนิคส 3 (3-0-6) 

 NANOPHOTONICS 

12018831  คณิตศาสตรวิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

           ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

12018834  วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

 ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

12018835 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

 DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

12018836 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต 3 (3-0-6) 

 MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

 แบบ 2.2 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ  48 หนวยกิต 

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ       48 (0-12-6) 

   THESIS  
 

 ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต  *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

   SEMINAR 
 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต   

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3–0–6) 

RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 
 

ง. หมวดทดสอบความรู 0 หนวยกิต 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนสอบ ผลการสอบจะตองผานเกณฑขอบังคับของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) 

และจะตองผานเกณฑตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารเรื่องเกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 
 

จ. หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต (เลือก 3 รายวิชา) 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชาท่ีสนใจดังตอไปนี้ 

1. กลุมวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

2. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 

3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

4. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

1. กลุมวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018811 แบบจำลองทางคณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELLING FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต    3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 

12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลติอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

   APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

12018814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

   MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป  3 (3-0-6) 

   DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

   INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

12018820 ความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

   ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

   STATISTICAL QUALITY CONTROL 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต   3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENTS IN PRODUCTION ENGINEERING 

12018723 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห    3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

12018824 ปญญาประดิษฐและการบูรณาการระบบการผลิต   3 (3-0-6) 

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MANUFACTURING 

   SYSTEM INTEGRATION  

12018821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 

12018822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 

12018823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

   SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 

 

2. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018123     คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม      3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING  

 12018124  ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

   FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING  

12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและการผลิต  3 (3-0-6) 

   COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR ENGINEERING  

   AND MANUFACTURING 

12018621 เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ      3 (3-0-6) 

HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

12018622 การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล     3 (3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

12018624 ทฤษฎีการเขารหัส      3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

CODING THEORY  

12018625 ทฤษฎีการเขารหัสข้ันสูงและการประยุกตใชงาน   3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS   

 
 

3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-6) 

   ELECTRONIC MATERIALS 

12018222 วัสดุท่ีใชในการผลิตข้ันสูง      3 (3-0-6) 

SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING  

12018223 เทคโนโลยกีารข้ึนรูปวัสดุข้ันสูง      3 (3-0-6) 

ADVANCED MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY 

12018224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ   3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

12018421 ฟสิกสของอุปกรณก่ึงตัวนำ     3 (3-0-6) 

   PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

 12018633       วัสดุเพ่ือพลังงานและความยั่งยืน     3 (3-0-6) 

   MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 

 

4. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018302 การเรียนรูของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 

   MACHINE LEARNING 

12018304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ      3 (3-0-6) 

   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

12018321 การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6) 

   IMAGE PROCESSING 

12018322 หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสงู      3 (3-0-6) 

  ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

12018323 การเรียนรูจดจำสำหรับจักรกลวิทัศน    3 (3-0-6) 

   Pattern Recognition for Machine Vision 

12018324 โครงขายนิวรอนและการเรียนรูเชิงลึก    3 (3-0-6) 

   NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING 

12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต   3 (3-0-6) 

   EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 

12018522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอใชงานสำหรับ     

   ระบบสมองกลฝงตัว      3 (3-0-6) 

   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 

12018523 ไพธอนสำหรับการเรียนรูเชิงลึก     3 (3-0-6) 

 PYTHON FOR DEEP LEARNING 

12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 

   บนระบบสมองกลฝงตัว       3 (3-0-6) 

   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 

12018525 ปญญาประดิษฐและขอมูลขนาดใหญสำหรับยุคไอโอที  3 (3-0-6) 

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  

   FOR INTERNET OF THINGS (IOT) 

 
 

5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

      หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชงิตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 สำหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา 3 (3-0-6) 

 APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICS IN ESD/EMI 

12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถ่ีสูง  3 (3-0-6) 

 HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS 

 12018422 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6) 

 OPTO-ELECTRONICS COMPONENTS AND DEVICES 

12018423 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได  3 (3-0-6) 

 ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง  3 (3-0-6) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

 PRINCIPLE OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

12018426 นาโนโฟโตนิคส 3 (3-0-6) 

 NANOPHOTONICS 

12018831  คณิตศาสตรวิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

           ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

12018834  วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

 ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

12018835 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

 DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

12018836 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต 3 (3-0-6) 

 MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

รหัสวิชา 

ความหมายของรหัสประจำรายวิชา 

 รหัสวิชาท่ีใช กำหนดใหเปนตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  

รหัสตัวท่ี 1,2 ไดแกเลข 12 หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

รหัสตัวท่ี 3,4 ไดแกเลข 01 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

รหัสตัวท่ี 5 ไดแกเลข 80 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

รหัสตัวท่ี 6,7,8 ไดแกเลข 00หมายถึง ลำดับท่ีของวิชา 
 

ความหมายของรหัสประจำการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 

 รหัสวิชาท่ีใช กำหนดใหเปนตัวเลข 8 หลัก 

รหัสตัวท่ี 1,2 ไดแกเลข 99 หมายถึง รหัสประจำการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 

รหัสตัวท่ี 3,4 ไดแกเลข 12 หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

รหัสตวัท่ี 5,6 ไดแกเลข 01 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

รหัสตัวท่ี 7 ไดแกเลข 80 หมายถึง ระดับปริญญาเอก 

รหัสตัวท่ี 8 ไดแกเลข 00หมายถึง ลำดับท่ีของวิชาสอบ 

1 การสอบวิทยานิพนธ 

2 การสอบวัดคุณสมบัติ 

3 การสอบประมวลความรู 

4 การผานเกณฑภาษาอังกฤษ 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

 

 3.1.4 แผนการศกึษา 

  แผนการศึกษาเปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง ประกอบดวย 

 

แบบ 1.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและตองการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษา

ตองลงทะเบียนเรียนดังนี้ 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

6 (0-12-6) 

  12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ* 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 

MANUFACTURING PROCESS* 

3 (3–0–6) 

รวม 6 

* เรียนโดยไมนับหนวยกิต * 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชือ่วชิา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

6 (0-12-6) 

12018001 สัมมนา* 

SEMINAR  *  

1 (0-3-2) 

รวม 6 

* เรียนโดยไมนับหนวยกิต * 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9  

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

  รวม 9 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9  

รวมตลอดหลักสูตร 48 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

 แบบ 2.1 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและตองการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษา

ตองลงทะเบียนเรียนดังนี้ 

 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลติ 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 

MANUFACTURING PROCESS 

3 (3–0–6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 6 

 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา* 

SEMINAR* 

1 (0-3-2) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 6 

* เรียนโดยไมนับหนวยกิต *  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏบิตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018501 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9 
   

 

ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018501 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9 
 

 

ปท่ี   3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018501 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9 

รวมตลอดหลักสูตร 48 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018501 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

แบบ 2.2 สำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและตองการศึกษาในระดับปริญญาเอก นักศึกษาตอง

ลงทะเบียนเรียนดังนี้ 

 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรบัการพัฒนากระบวนการผลติ 

RESEARCH METHODOLOGY FOR 

MANUFACTURING PROCESS 

3 (3–0–6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 12 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XXX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018XX วิชาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

12018001 สัมมนา* 

SEMINAR* 

1 (0-3-2) 

รวม 12 

* เรียนโดยไมนับหนวยกิต * 

 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

6 (0-12-6) 

รวม 6 

 

ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

6 (0-12-6) 

รวม 6 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9 
 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9  
 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9 
 

 

ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ 

THESIS 

9 (0-18-9) 

รวม 9 

รวมตลอดหลักสูตร 72 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

ดูในภาคผนวก ง 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

3.2   ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา), 

สถาบันการศึกษา, ปท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1009-01224-60-3 

- Ph.D. (Electrical 

Engineering), University of 

Cambridge, UK, 2554  

- M.Sc. (Optics and 

Photonics), Imperial 

College London, UK, 2549  

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2544 

[1] Wasapinyokul, K., 

Panjasamanwong, T., 

Ponkasemsuk, W., 

Sriprachuabwong, C., 

Lomas T., Mathematical 

model for thickness of off-

center spin-coated 

polymer films. Journal of 

Applied Polymer 

Science,137(6), 2020 

[2] Pawong, W., Wasapinyokul, 

K. Impressive Response of 

Spin-Coated ZnO 

Nanoparticle UV-Sensitive 

Devices with Various 

Thicknesses under 

Different UV Intensities. 

Journal of Elec Materi 

(2021). 

https://doi.org/10.1007/s1

1664-021-09061-w 

[3] Jumpar-Ngern, J., 

Sompong, K., 

Wasapinyokul, K. (2019). 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

Effects of quenching 

process on the optical 

properties of thin film 

polymers. Proceedings of 

the 16th International 

Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, 

Computer, 

Telecommunications and 

Information Technology, 

ECTI-CON 2019,191-194 

2. ผศ.ดร.สันทัด ชูวงศอินทร 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1801-00256-58-2 

 

 

- Ph.D. (Electrical 

Engineering), The 

University of Texas at 

Arlington, USA, 2555 

- M.Sc. (Electrical 

Engineering), The 

University of Texas at 

Arlington, USA, 2551 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2538 

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

Chuwongin, S., Boonsang 

S., Analysis of multi-hop 

wireless sensor networks 

using probability 

propagation models. 

International Journal of 

Advanced Computer 

Science and 

Applications,10(12) 298-

306, 2019 

[2] Kittichai, V., 

Kaewthamasorn, M., 

Thanee, S., ...Chuwongin, 

S., Boonsang, S. 

“Classification for avian 

malaria parasite 

Plasmodium gallinaceum 

blood stages by using 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

deep convolutional neural 

networks”, Scientific 

Reports, 2021, 11(1), 

16919 

[3] Kittichai, V., Pengsakul, T., 

Chumchuen, K., 

...Chuwongin, S., 

Boonsang, S., “Deep 

learning approaches for 

challenging species and 

gender identification of 

mosquito vectors”, 

Scientific Reports, 2021, 

11(1), 4838 

3. ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 

1-5099-00413-68-1 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553 

- วท.บ. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551 

[1] Senanon, W., Yongsiri, P., 

Eitssayeam, S., Tunkasiri, 

T., Pengpat, K., 

“Comparison between 

incorporation and 

conventional fabrication 

techniques of diopside-

based glass-ceramics”, 

Materials Letters, 2019, 

249, pp. 160–164 

[2] Senanon, W., Tunkasiri, T., 

Eitssayeam, S., Niyompan, 

A., Pengpat, K., “The 

effect of heat treatment 

temperature on phase 

formation and 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

luminescence properties 

of calcium magnesium 

silicate glass-ceramics 

doped with Sm2O3”, 

Integrated Ferroelectrics, 

2019, 195(1), pp. 11–18 

[3] Yongsiri, P., Sattayapom, 

S., Senanon, W., Pengpat, 

K., “The electrical 

properties of lanthanide 

doped potassium sodium 

lithium niobate based 

silicate glass”, ECTI-CON 

2021 - 2021 18th 

International Conference 

on Electrical 

Engineering/Electronics, 

Computer, 

Telecommunications and 

Information Technology: 

Smart Electrical System 

and Technology, 

Proceedings, 2021, pp. 

951–954, 9454706  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

3.2.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1506-00041-41-1 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล

าเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2537 

- M.Sc. (Electrical 

Engineering), University of 

Manchester Institute of 

Science and Technology 

(UMIST), England, 2544 

- Ph.D. (Instrumentation), 

University of Manchester 

Institute of Science and 

Technology (UMIST), 

England, 2547 

[1] Chousangsuntorn Chousak, 

Teerawat Tongloy, Santhad 

Chuwongin, and Siridech 

Boonsang. 2021. "A Deep 

Learning System for 

Recognizing and Recovering 

Contaminated Slider Serial 

Numbers in Hard Disk 

Manufacturing Processes" 

Sensors 21, no. 18: 6261. 

2. ผศ.ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1014-00493-63-7 

- Ph.D. (Electrical and 

Computer Engineering), 

Carnegie Mellon 

University, USA, 2536 

- M.S. (Electro - Physics), 

George Washington 

University, Washington, 

USA, 2532 

- วศ.บ. (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

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

Lekawat, L., Magnetic write 

field characterization in heat-

Assisted magnetic recording 

systems, Japanese Journal of 

Applied Physics 59, 2020 

-  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ทหารลาดกระบัง, 2530 

3. รศ.ดร.ชานนท วริสาร 

(สาขาวิชาโทรคมนาคม) 

3-3414-00189-27-8 

 

 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2554 

- วศ.บ. (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) (เกียรตินิยม

อันดับ 1), สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 

2548 

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

Soft-information flipping 

scheme based on a priori 

LLRs summation for ultra-high 

density magnetic recording. 

AIP Advances,10(2), 2020 

 

4. รศ.ดร.จตุพร ทองศรี 

(สาขาวิชาวิศวกรรมการ

ผลิต) 

3-3204-00026-75-1 

- วท.ด (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2549 

- วท.บ. (ฟสิกส), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545 

[1] Tangsopa, W., Thongsri, J., 

A novel ultrasonic cleaning 

tank developed by harmonic 

response analysis and 

computational fluid 

dynamics. Metals,10(3), 2020 

5. ผศ.ดร.วรวุฒ ิมรรคเจริญ 

(สาขาวิชาวัสดุศาสตร) 

3-7403-00472-09-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ /สาขาวิชา
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 carbon nanotube (CNT). 

Integrated Ferroelectrics, 

195(1) 46-57, 2019 

6. รศ.ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ 

(สาขาวิชาฟสิกส) 

3-7706-00728-13-5 

 

 

- วท.ด. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2548 

- วท.บ. (ฟสิกส เกียรตินิยม

อันดับ 1), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2545 

 

[1] Kianwimol, S., 

Sakdanuphab, R., Chanlek, N., 

Harnwunggmoung, A., 

Sakulkalavek, A., Effect of 

annealing temperature on 

thermoelectric properties of 

bismuth telluride thick film 

deposited by DC magnetron 

sputtering. Surface and 

Coatings Technology,393, 

2020 

7. รศ.ดร.ฉัตรพล ภคศิริ 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1024-00526-90-1 

 

 

 

 

 

- Ph.D. (Electrical 

Engineering), University of 

Houston, USA, 2548 

- M.S. (Electrical 

Engineering), University of 

Houston, USA, 2544 

- วศ.บ. (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2539 

[1] C. Pakasiri and S. Wang, 

"Dual-Band Compact 

Wilkinson Power Divider Using 

Common Inductor and 

Complex Load," in IEEE 

Access, vol. 8, pp. 97189-

97195, 2020, doi: 

10.1109/ACCESS.2020.299540. 
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8. ผศ.ดร.สันทัด ชูวงศอินทร 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1801-00256-58-2 

 

 

- Ph.D. (Electrical 

Engineering), The 

University of Texas at 

Arlington, USA, 2555 

- M.Sc. (Electrical 

Engineering), The 

University of Texas at 

Arlington, USA, 2551 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2538 

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

Chuwongin, S., Boonsang 

S., Analysis of multi-hop 

wireless sensor networks 

using probability 

propagation models. 

International Journal of 

Advanced Computer 

Science and 

Applications,10(12) 298-

306, 2019 

9. ผศ.ดร.กมล วสะภิญโญกุล 

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-1009-01224-60-3 

 

- Ph.D. (Electrical 

Engineering), University of 

Cambridge, UK, 2554 

- M.Sc. (Optics and 

Photonics), Imperial 

College London, UK, 2549 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2544 

[1] Wasapinyokul, K., 

Panjasamanwong, T., 

Ponkasemsuk, W., 

Sriprachuabwong, C., 

Lomas T., Mathematical 

model for thickness of 

off-center spin-coated 

polymer films. Journal of 

Applied Polymer 

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

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

3-4001-01142-09-0 

 

- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2558 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2550 

- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟา

อุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ, 2545 

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

Chuwongin, S., Boonsang 

S., Analysis of multi-hop 

wireless sensor networks 

using probability 

propagation models. 

International Journal of 

Advanced Computer 

Science and 

Applications,10(12) 298-

306, 2019 

 

11. ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

(สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส) 

- Ph.D. (Electronics), 

University of Kent at 

Canterbury, UK, 2527  

- M.Eng. (Electrical 

Engineering), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2521 

- B.Eng. 

(Telecommunication 

Engineering), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง, 2519 

[1] Boonchu, B., 

Surakampontorn, W. 

(2020). Dual-Output CMOS 

Voltage Squarer Circuit. 

17th International 

Conference on Electrical 

Engineering/Electronics, 

Computer, 

Telecommunications and 

Information Technology, 

ECTI-CON 2020,287-290 

12. ศ.ดร.มงคล มงคลวงศ

โรจน 

(สาขาวิชา

- Ph.D. (Mechanical 

Engineering), University of 

Wisconsin-Madison, USA, 

[1] Boonpuang, R., 

Mongkolwongroj, M., 

Sakulkalavek, A. et al. 
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วิศวกรรมเครื่องกล) 2528 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม) 

(วิศวกรรมเครื่องกล), 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2518 

Empirical Modeling and 

Optimization of Laser 

Bending Process 

Parameters using the 

Central Composite Design 

Method for HDD Slider 

PSA/RSA Adjustment. 

Lasers Manuf. Mater. 

Process. 7, 290–304 

(2020).  

13.  ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ 

1-5099-00413-68-1 

- ปร.ด. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557 

- วท.ม. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553 

- วท.บ. (วัสดุศาสตร), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551 

[1] P. Yongsiri, W. Senanon, 

P. Intawin and K. Pengpat, 

“Dielectric Properties and 

Microstructural Studies of 

Er2O3 Doped Potassium 

Sodium Niobate Silicate 

Glass-Ceramics”, Key Eng. 

Mater.: 766, 258-263 

(2018) 

14.  ผศ.ดร.คมศิลป โคตรมูล

(สาขาวิชาฟสิกส) 

3-4607-00984-29-2 

 

- ปร.ด. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2557 

- วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2551 

- วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) (เกียรติ

นิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2547 

[1] Kotmool, K., 

Tsuppayakorn-aek, P.,  

Kaewmaraya, T., Pinsook, 

U., Ahuja, R. and 

Bovornratanaraks, T., 

Structural Phase 

Transitions, Electronic 

Properties, and Hardness 
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of RuB4 under High 

Pressure in Comparison 

with FeB4 and OsB4, 

Journal of Physical 

Chemistry C, 124, (27) 

14804-14810, 2020. 
 

3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สถาบันการศึกษา 
สถานท่ีทำงาน 

1. ศ.ดร.ปยะ  

โควินททวีวัฒน 

- Ph.D. (Electrical Engineering), Georgia 

Institute of Technology, USA, 2004  

- M.S. (Electrical Engineering), Chalmers 

University of Technology, Sweden, 1998 

- B.Eng. (Electrical Engineering), Thammasat 

University, 1994 

- มหาวิทยาลัยราช

ภัฎนครปฐม 

2. ศ.ดร.ทรงพล  

กาญจนชูชัย 

- Ph.D. (Microelectronics), University of 

Cambridge, UK, 1999 

- M.Eng. (First Class Honours) in Electrical and 

Electronic Engineering, Imperial College of 

Science, Technology and 

Medicine, University of London, UK, 1995 

- จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 3.  ผศ.ดร.ถวิดา

มณีวรรณ  

- วศ.บ. (วิศวกรรมควบคุม), สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2537 

- M.S. (Electrical Engineering), University of 

Washington, USA, 2538 

- Ph.D. (Electrical Engineering), University of 

Washington, USA, 2543 

- มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

http://www.gatech.edu/
http://www.gatech.edu/
http://www.chalmers.se/
http://www.chalmers.se/
http://www.tu.ac.th/
http://www.tu.ac.th/
http://www.ic.ac.uk/
http://www.ic.ac.uk/
http://www.ic.ac.uk/
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

ไมมี  
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  

สำหรับขอกำหนดในการศึกษาโครงงานหรืองานวิจัย  จะตองเปนการสรางองคความรูใหมในหัวขอท่ี

เก่ียวของในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง โดยมีกระบวนการในการทำวิทยานิพนธท่ีชัดเจนและตอง

นำสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดอยางเครงครัด 

สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกศึกษาในแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 นักศึกษาแตละคนจะตองทำวิจัยและ 

นักศึกษาแตละคนจะตองเรียนครบจำนวนหนวยกิตและวิชาตามท่ีกำหนดในหลักสูตรโดยใหเปนไปตามขอบังคับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 
 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

วิทยานิพนธท่ีนักศึกษาสนใจตองมีการศึกษา  เก็บขอมูลโดยการจำลองหรือการทดลอง  วิเคราะหผล  

และสรุปผล  โดยสามารถอธิบายไดโดยทฤษฎีและแนวคิดท่ีนำมาใชในการศึกษาและองคความรูใหมท่ีจะไดรับจาก

การวิจัยจะตองมีประโยชนตอสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง  มีขอบเขตในการดำเนินการท่ีชัดเจนและ

สามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษามีความรูและมีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีตองการศึกษา   ดวยระเบียบวิธี

วิจัยท่ีถูกตองและมีแบบแผนในเนื้อหาวิชาเก่ียวกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง  โดยมีความเชี่ยวชาญในการทำ

วิจัยและสามารถสรางองคความรูใหมท่ีสามารถนำไปใชในการพัฒนาการสาขาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 
 

5.3 ชวงเวลา  

ตามขอ 3.1.4 แผนการศึกษา 
 

5.4 จํานวนหนวยกิต  

แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ  48 หนวยกิต 

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต  

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาตรี วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
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ควรกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษา ใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการทำวิจัย

ในหลายรูปแบบ รวมท้ังมีตัวอยางงานวิจัยใหศึกษา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
 

แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท 

มีการสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามกฎเกณฑท่ีกำหนด สอบผานการวัดคุณสมบัติ  

(Qualifying Examination) เพ่ือเปนผู มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ จากคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกสถาบัน มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได เกณฑการวัดผล

สัมฤทธิ์ในการสอบประกอบดวยองคความรูใหม ซ่ึงพิจารณาจากขอความแหงการริเริ่ม (Statement of 

originality) และความรูความเขาใจในวิทยานิพนธของนักศึกษา ซ่ึงเปนผลลัพธการเรียนรูท่ีกำหนดไวใน

หลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ และอยูในฐานขอมูล Web of Science (WOS) หรือ 

Scimagojr (SJR) อยางนอย 2 เรื่อง หรืออยางนอย 1 เรื่อง รวมกับผลงานท่ีเปนนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค

ท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือผลงานท่ีไดรับสิทธิบัตร อีกอยางนอย 1 

รายการ*  

ท้ังนี้วารสารวิชาการหรือท่ีประชุมวิชาการท่ีนักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือใชเปน

เง่ือนไขในการขอสำเร็จการศึกษาจะตองผานการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง โดยไดรับ

การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย และเปนไปตามประกาศของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง

เรื่องวารสารวิชากการและการตีพิมพผลงานเพ่ือใชประกอบการสำเร็จการศึกษา  

* ผลงานท่ีเปนนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงสังคมหรือ

เศรษฐกิจ หรือผลงานท่ีไดรับสิทธิบัตร จะตองเปนไปตามประกาศสถาบัน  
 

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท และ แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 

มีการศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรโดยจะตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 

3.00  จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังมีการสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา 

ตามกฎเกณฑ ท่ีกำหนด สอบผานการวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผู มีสิทธิ์ขอทำ

วิทยานิพนธ จากคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกสถาบัน มีการเสนอ

วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบ

เปดใหผูสนใจเขารับฟงได เกณฑการวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบประกอบดวยองคความรูใหม ซ่ึงพิจารณาจาก
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ขอความแหงการริเริ่ม (Statement of originality) และความรูความเขาใจในวิทยานิพนธของนักศึกษา ซ่ึง

เปนผลลัพธการเรียนรูท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการ

เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ และอยูในฐานขอมูล 

Web of Science (WOS) หรือ Scimagojr (SJR) หรือเปนผลงานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีสามารถ

นำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือผลงานท่ีไดรับสิทธิบัตร อีกอยางนอย 1 รายการ*   

ท้ังนี้วารสารวิชาการหรือท่ีประชุมวิชาการท่ีนักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือใชเปน

เง่ือนไขในการขอสำเร็จการศึกษาจะตองผานการกลั่นกรองจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง โดยไดรับ

การเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย และเปนไปตามประกาศของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง

เรื่องวารสารวิชากการและการตีพิมพผลงานเพ่ือใชประกอบการสำเร็จการศึกษา  

* ผลงานท่ีเปนนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงสังคมหรือ

เศรษฐกิจ หรือผลงานท่ีไดรับสิทธิบัตร จะตองเปนไปตามประกาศสถาบัน  

 

เฉพาะแบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาใชระยะเวลาในการศึกษาครบตามหลักสูตรท่ีกำหนดไวแลว แตไมสามารถสำเร็จ

การศึกษาเนื่องจากผลงานไมครบตามเกณฑสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาสามารถขอสำเร็จ

การศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง  ไดโดยตองปฏิบัติ

ครบตามเง่ือนไขขอ 5.6 กระบวนการประเมินผลแผน 2 แบบ 2.1 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศกึษา 

1. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู 

ความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห 

สังเคราะหองคความรู และสรางสรรคนวัตกรรม

และงานวิจัยดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- นักศึกษาจะสามารถทำการศึกษาคนควาดวยตนเอง

โดยสามารถคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาได

อยางเปนระบบ 

- นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ังในและนอก

ชั้นเรียนระหวางนักศึกษาหรือกับอาจารยท่ีปรึกษา 

- จัดทำรายงานผลการศึกษาคนควาตาง ๆ 

- การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขา

ท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- การนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ

วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง 

- สัมมนาและศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมข้ันสูง

หรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

2. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ

และประสบการณ  ในดานภาวะผูนำในการ

บริหารงานจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มี

ความคิดริ เริ่มสรางสรรค ในการพัฒนางาน 

สามารถเสริมสรางความรักและสามัคคีใหเกิดแก

บุคลากร ประสานกับหนวยงานอ่ืนและเอกบุคคล 

ยึดประโยชนของผูเรียนและสังคมเปนสำคัญ 

- การเสนอความคิดเห็นในรูปแบบรายงานผลจาก

การศึกษาคนควา  โดยมีการแบงการทำงานเปนกลุม

ซ่ึงตองผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนำและรูจักการทำงานเปน

กลุมและมีการสงเสริมใหนักศึกษารูจักใชเทคโนโลยี

ตางๆ เพ่ือการทำงาน หรือเพ่ือการประสานงาน และ

แบงภาระงานไดอยางเหมาะสม  รวมถึงเทคโนโลยีท่ี

ใชในการเก็บขอมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีถูกตองหรือเพ่ือ

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- มีการจัดทำโครงการและจัดงานสานสัมพันธระหวาง

นักศึกษา บัณฑิตและคณาจารยโดยนักศึกษาปจจุบัน

เปนผูรับผิดชอบหลักในโครงการ 

3. นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนาใหมีระเบียบวินัย  

โดยตระหนักในการนำหลักคุณธรรม   จริยธรรม   

- มีการสงเสริมนักศึกษาเขาเรียนตรงตามเวลาท่ีกำหนด 

มีความสม่ำเสมอในการเขาชั้นเรียน  สงรายงานและมี
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการกับ

การปฏิบัติงานในสวนงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

สงเสริมใหผู เรียนประพฤติและปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดีของสังคม 

สวนรวมในชั้นเรียนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประสบการณท้ังในและนอกชั้นเรียน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

2.1คุณธรรมจริยธรรม 
  

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

หลักคุณธรรม จริยธรรม จะนำไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานในสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

นักศึกษาสามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยคำนึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน รวมท้ังสงเสริมให

ผูเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมโดยมาตรฐานความรูสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) นักศึกษาสามารถจัดการเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีซับซอนในบริบททางวิชาการหรือ

วิชาชีพ 

(2) นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจดวยความยุติธรรมดวยหลักการท่ีมีเหตุผลสนับสนุนท่ีถูกตองและเท่ียง

ธรรมและคานิยมอันดีงามมีการแสดงออกถึงความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความรูสึกตอตนเองและผูอ่ืน 

(3) นักศึกษาสามารถชี้ใหสังคมเห็นปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหาแนวทาง   แกไขปญหา

ดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในสังคมปจจุบัน 

(4) นักศึกษาควรแสดงออกซ่ึงภาวะผู นําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมในท่ีทํางานและในชุมชน 

(5) นักศึกษาควรมีความซ่ือสัตยและความสามัคคี เพ่ือกอใหเกิดการยอมรับในท่ีทำงานและชุมชน 
  

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

กำหนดใหมีรายวิชาท่ีเก่ียวของสรางวัฒนธรรมการศึกษาเพ่ือนำไปสูการปฎิบัติงานในวิชาชีพ

อยางมีคุณธรรม   จริยธรรม   โดยยึดหลักปรัชญาดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดการศึกษา การเรียน

การสอน รวมท้ังการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนโดยกำหนดใหนักศึกษามี

วัฒนธรรมการเขาเรียนท่ีตรงตอเวลา การเตรียมตัวกอนการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และหาขอสรุป เก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมท่ีทำงาน

และในชุมชน 
 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ประเมินผลโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการโตตอบและการแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
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(2) ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายและการมีสวนรวมของนักศึกษาเม่ือไดรับ

มอบหมายงานเปนกลุม  

(3) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตร 
 

2.2 ความรู 

  2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ความรูทางวิศวกรรมศาสตร 

(2) ความรูในการประยุกตใชองคความรูทางวิศวกรรมศาสตร 

(3) ความรูทางการวิจัย 

(4) ความรูในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการวิเคราะหและนำเสนองานวิจัย 

(5) ความรูในการวิเคราะหถึงผลกระทบของงานวิจัยท่ีมีความสำคัญตอวิชาชีพ 
 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนจะยึดหลักการเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังนี้ 

(1) การเรียนการสอนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาขอสรุปรวมกันและขอเสนอแนะตางๆ ระหวาง

ผูสอนกับผูเรียนรวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายนอกชั้นเรียน 

(2) ในการเรียนการสอนจะมีการนำเสนอองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับรายวิชาตางๆ 

โดยอางอิงขอมูลจากการศึกษา  งานวิจัยของผูเชียวชาญในสาขานั้น รวมท้ังองคความรูท่ีเกิดจากการ

วิจัยของอาจารยผูสอน 

(3) ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 

(4) จัดสัมมนา 

(5) จัดทำรายงานผลการศึกษาคนควาตาง ๆโดยมีการฝกเขียนบทความวิจัยและฝกนำเสนอผลงานวิจัย  
   

  2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก การสอบยอย การ

สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

(2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผล

การศึกษาคนควาตาง ๆ และการศึกษาดูงาน 

(3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณา การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และหาขอสรุปตาง ๆ ในชั้นเรียน 

(4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากการนำเสนอรายงาน

ตาง ๆ และการสอบวิชาสัมมนา 
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(5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยพิจารณาจากวิทยานิพนธท่ีนำเสนอ 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียนตลอด

ระยะเวลาท่ีนักศึกษาศึกษาอยูในหลักสูตร 
  

 2.3. ทักษะทางปญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ ในการวิเคราะหประเด็นปญหาตางๆ ท่ี

เก่ียวของอยางสรางสรรค   

(2) นักศึกษาสามารถสังเคราะหแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการตางๆ เพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหม 

(3) นักศึกษาสามารถบูรณาการณผลงานการวิจัยและทฤษฎี ตางๆในสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือพัฒนาองค

ความรู ท่ีสรางสรรคในข้ันสูง 

(4) นักศึกษาสามารถวางแผนโครงการวิจัยท่ีซับซอนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตอยอด เพ่ือกอใหเกิด 

งานวิจัยท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ 

(5) นักศึกษาสามารถบูรณาการณแนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติ

ไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

   

  2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กำหนดใหมีการศึกษาในรายวิชาท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมระบบ

การผลิตข้ันสูง  โดยมีการศึกษาในเรื่องเฉพาะตามกลุมวิชาตาง ๆ รวมท้ังการทำวิทยานิพนธ 
  

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินผลจากวิทยานิพนธ หรือผลการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมตามแตละวิชากำหนดข้ึน 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(1) นักศึกษาสามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ ชัดเจน ตาม

สาขาวิชาท่ีศึกษาและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของได   

(2) นักศึกษาสามารถวางแผนวิเคราะห และแกปญหาดานการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัด

การศึกษาท่ีซับซอนไดดวยตนเอง 

(3) นักศึกษาสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) นักศึกษาสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

(5) นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงภาวะผูนําท้ังในทางวิชาการและวิชาชีพตอหนวยงานและสังคมได 
 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

กำหนดใหมีการศึกษาในรายวิชาท่ีเก่ียวของในหลักสูตร อีกท้ังในหลักสูตรไดกำหนดใหมีการจัดสัมมนา 

การรายงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงานตลอดหลักสูตรอยางตอเนื่อง  
 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตาง ๆ และการศึกษาดูงาน 

(2) ประเมินผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาขอสรุปตาง ๆ ในชั้นเรียน 

(3) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานตาง ๆ  

(4) ประเมินผลจากการจัดสัมมนาตาง ๆ  
  

 2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ 

(1) นักศึกษาสามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ  เพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหาสรุป

ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงได 

(2) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีชวยวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

(3) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการศึกษาคนควา และสื่อสาร 

(4) นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังวิทยานิพนธ

หรือรายงานการคนควาท่ีสําคัญได 

(5) นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาชวยสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการ

เก่ียวกับการศึกษาและพัฒนางานของตนเองไดอยางถูกตอง ชัดเจน และรวดเร็ว 
 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

 การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดฝกการวิเคราะหขอมูลสถานการณจำลองและ

สถานการณเสมือนจริงและนำเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม 
 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตข้ันสงู สจล.   

(1) ประเมินผลจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

(2) ประเมินผลจากรายงานสรุปผลการศึกษาคนควาตาง ๆ และการศึกษาดูงาน 

(3) ประเมินผลจากการสัมมนา และนำเสนอรายงานตาง ๆ 

(4) ประเมินผลจากวทิยานิพนธ 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) นักศึกษาสามารถจัดการ
เก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมท่ีซับซอนในบรบิททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 
(2) นักศึกษาสามารถใชดุลยพินิจด
วยความยตุิธรรมดวยหลักการท่ีมี
เหตุผลสนับสนุนท่ีถูกตองและ
เท่ียงธรรมและคานิยมอันดีงามมี
การแสดงออกถึงความคิดเห็นโดย
คํานึงถึงความรูสึกตอตนเองและผู
อ่ืน 
(3) นักศึกษาสามารถช้ีใหสังคม
เห็นปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนหาแนวทาง   แกไขปญหา
ดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดในสังคมปจจุบัน 
 (4) นักศึกษาควรแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในท่ีทํางานและในชุมชน 
(5) นักศึกษาควรมีความซื่อสัตย
และความสามัคคี เพ่ือกอใหเกิด
การยอมรับในท่ีทำงานและชุมชน 

2. ความรู 
(1) ความรูทาง
วิศวกรรมศาสตร 
(2) ความรูในการประยุกตใช
องคความรูทาง
วิศวกรรมศาสตร 
(3) ความรูทางการวิจัย 
(4) ความรูในการใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในการ
วิเคราะหและนำเสนองานวิจัย 
(5) ความรูในการวิเคราะหถึง
ผลกระทบของงานวิจัยท่ีมี
ความสำคญัตอวิชาชีพ 
 

3. ทักษะทางปญญา 
(1) นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู 
โดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ ในการ
วิเคราะหประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของอยางสรางสรรค   
(2) นักศึกษาสามารถสังเคราะหแนว
ทางการแกไขปญหาดวยวิธีการตางๆ 
เพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหม 
(3) นักศึกษาสามารถบูรณาการณ
ผลงานการวิจยัและทฤษฎี ตางๆใน
สาขาวิชาท่ีศึกษา เพ่ือพัฒนาองค
ความรู ท่ีสรางสรรคในข้ันสูง 
(4) นักศึกษาสามารถวางแผน
โครงการวิจัยท่ีซับซอนท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาตอยอด เพ่ือกอใหเกิด 
งานวิจัยท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ 
(5) นักศึกษาสามารถบูรณาการณ
แนวคิด ทฤษฎี ในสาขาวิชาท่ีศึกษา 
เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) นักศึกษาสามารถแสดง
ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ 
ชัดเจน ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาและ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของได   
(2) นักศึกษาสามารถวางแผนวิ
เคราะห และแกปญหาดานการ
พัฒนาการบริหารจัดการและการ
จัดการศึกษาท่ีซับซอนไดดวย
ตนเอง 
(3) นักศึกษาสามารถวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
(4) นักศึกษาสามารถสราง
ปฏิสัมพันธ ในกิจกรรมกลุมอยาง
สรางสรรค  
(5) นักศึกษาสามารถแสดงออกถึง
ภาวะผูนําท้ังในทางวิชาการและ
วิชาชีพตอหนวยงานและสังคมได 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) นักศึกษาสามารถคัดกรอง ขอมู
ลทางคณิตศาสตรและสถิติ  เพ่ือนํามา
ใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหา
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหา
ในดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงได 
(2)นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีชวย
วิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
(3) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการศึกษาคนควา และ
สื่อสาร 
(4) นักศึกษาสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมท้ังวิทยานิพนธหรือ
รายงานการคนควาท่ีสําคัญได 
(5) นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
ท่ี เหมาะสมมาช วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการเก่ียวกับ
การศึกษาและพัฒนางานของตนเองได
อยางถูกตอง ชัดเจน และรวดเร็ว 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

     ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  ไมมี 



58 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 

 
รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท   
ก. หมวดวิทยานิพนธ 
12018401 วิทยานิพนธ                           
ข. หมวดวิชาสัมมนา 
12018001  สัมมนา                          
ค. หมวดวิชาการวิจัย 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัย

สำหรับการพัฒนากระบวนการ

ผลิต 

                         



59 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท   
ก. หมวดวิทยานิพนธ 
12018501 วิทยานิพนธ                           
ข. หมวดวิชาสัมมนา 
12018001 สัมมนา                          
ค. หมวดวิชาการวิจัย 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัย

สำหรับการพัฒนากระบวนการ

ผลิต 

                         



60 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทักษะทางปญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 
ก. หมวดวิทยานิพนธ 
12018401 วิทยานิพนธ 1                          
ข. หมวดวิชาสัมมนา 
12018001 สัมมนา                          
ค. หมวดวิชาการวิจัย 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัย

สำหรับการพัฒนากระบวนการ

ผลิต 

                         



61 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

จ. หมวดวิชาเลือก ท้ังแบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท และแบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 
1. หมวดวิชาดานวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

12018811 แบบจำลองทาง

คณิตศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการ

ผลิต 
                         

12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการ

ออกแบบและการผลติ                          

12018813 การประยุกตระบบ

อัตโนมัตสิำหรับกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรม  
                         

12018814 วัสดุศาสตรเพ่ือ

อุตสาหกรรมการผลิต                          

12018815 ระบบสมองกลฝงตัว

สำหรับการขนสงและการผลิต                          

12018816 การวิเคราะห

สัญญาณและระบบเพ่ืองาน

ประยุกตในอุตสาหกรรม 
                         

12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติ

สำหรับอุตสาหกรรม                          

12018818 การออกแบบและ                          



62 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กระบวนการผลติสำหรับ

ผลิตภณัฑข้ึนรูป 

12018819 การจัดการพลังงาน

อุตสาหกรรม                          

12018820 ความเขากันไดทาง

คลื่นแมเหล็กไฟฟาใน

กระบวนการผลติ 
                         

12018721 การควบคุมคุณภาพ

เชิงสถิต ิ                          

12018722 การออกแบบและการ

วิเคราะหการทดลอง                          

12018723 เหมืองขอมูลและ

เครื่องมือวิเคราะห                          

12018824 ปญญาประดิษฐและ

การบูรณาการระบบการผลติ 
                         

12018821 หัวขอคัดสรรในเรื่อง

ระบบการผลิตข้ันสูง 1                          

12018822 หัวขอคัดสรรในเรื่อง

ระบบการผลิตข้ันสูง 2                          



63 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12018823 หัวขอคัดสรรในเรื่อง

ระบบการผลิตข้ันสูง 3                          

2. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR ENGINEERING) 
12018123 คอมพิวเตอรชวยงาน

วิศวกรรม                           

12018124 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิ

เมนตในงานวิศวกรรม                           

12018125 พลศาสตรของไหล

เชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและ

การผลิต 
                         

12018621 เทคโนโลยีฮารดดิสก

ไดรฟ                          

12018622  การประมวลผล

สัญญาณ                           

12018623 การประมวลสัญญาณ

ในระบบบันทึกขอมูล                          

12018624 ทฤษฎีการเขารหัส                          

12018625 ทฤษฎกีารเขารหัสข้ัน

สูงและการประยุกตใชงาน                          



64 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตขั้นสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 
12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส                          
12018222 วัสดุท่ีใชในการผลิต

ข้ันสูง                          

12018223 เทคโนโลยีการข้ึนรูป

วัสดุข้ันสูง                          

12018224 การวิเคราะหเชิง

กายภาพและเชิงเคมีของวัสด ุ                          

12018421 ฟสิกสของอุปกรณก่ึง

ตัวนำ                          

12018633 วัสดุเพ่ือพลังงานและ

ความยั่งยืน                          

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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



65 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12018302 การเรียนรูของ

เครื่องจักร                          

12018304 เทคนิคใน

ปญญาประดิษฐ                          

12018321 การประมวลผลภาพ                          
12018322 หุนยนตเพ่ือการผลติ

ข้ันสูง                          

12018323 การเรียนรูจดจำ

สำหรับจักรกลวิทัศน                          

12018324 โครงขายนิวรอนและ

การเรยีนรูเชิงลึก                           

12018521 การออกแบบระบบ

สมองกลฝงตัวและการประยุกต                          

12018522  ไมโครโพรเซสเซอร

และการเช่ือมตอใชงานสำหรับ

ระบบสมองกลฝงตัว 
                         

12018523 ไพธอนสำหรับการ

เรียนรูเชิงลึก                          

12018524 การประมวลผล                          



66 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
สัญญาณและการประมวลผลภาพ

บนระบบสมองกลฝงตัว 

12018525 ปญญาประดิษฐและ

ขอมูลขนาดใหญสำหรับยุคไอโอที                          

5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
12018121 การวิเคราะหระเบียบ

วิธีเชิงตัวเลขของคลื่น

แมเหล็กไฟฟาสำหรับประจไุฟฟา

สถิตและการรบกวนทางไฟฟา  

                         

12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกส

ความถ่ีสูง                           

12018422 เครื่องมือและอุปกรณ

ออปโตอิเล็กทรอนิกส                          

12018423 อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอินทรยีและ

อิเล็กทรอนิกสพิมพได 
                         

12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิค

และวิศวกรรมทางแสง                          

12018426 นาโนโฟโตนิคส                          



67 มคอ.2 

 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. 

รายวิชา 

ผลการเรียนรู 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12018831 คณิตศาสตร

วิศวกรรมระบบการผลิต                          

12018834 วงจรรวมแอนะล็อก

ในระบบการผลติ                          

12018835 การออกแบบวงจรดิจิ

ทอลในระบบการผลิต                          

12018836 วงจรรวมแบบผสมใน

ระบบการผลิต                          
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

(1) กำหนดระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองทำความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนำไปดำเนินการจนบรรลุผล

สัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

(2) การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดโดยมีระบบประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษาดำเนินการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทำวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน

และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดัง

ตัวอยางตอไปนี้  

(1) ภาวการณไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการ

หางานทำ ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ  

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ

พึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาตาง ๆ เชน ปท่ี 

1 ปท่ี 5 เปนตน  

(3) การประเมินตำแหนง และ หรือ ความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต  

(4) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ัง

สาขาอ่ืนๆ ท่ีกำหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ

นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรู

ของนักศึกษา  

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) และ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป2560 (ภาคผนวก ข) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

มีกระบวนการในการปฐมนิเทศ แนะนำอาจารยใหม และอาจารยพิเศษใหมีความรูความเขาใจถึงหลักสูตร

และบทบาทของรายวิชาตางๆ และแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน และแนวทางสอนแบบตางๆ 

รวมท้ังแนะนำสถานท่ี เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ แนะนำอาจารยใหมตอนักศึกษา ท่ีสอนในหลักสูตรและรายวิชาท่ี

รับผิดชอบสอน รวมท้ังนโยบายของสาขาวิชา คณะ/สถาบันท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมใหคณาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง และสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ 

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ  

(2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และความคิดเห็นของนักศึกษาและอุตสาหกรรมเพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของ

คณาจารย 

(3) สงเสริมใหมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูและปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน และการประเมินการ

สอนท้ังภายในองคกร และจัดรวมกับองคการภายนอก 
  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

(1) สงเสริมใหคณาจารยนำนักศึกษาดูงาน และเรียนรูจากอุตสาหกรรมและชุมชน 

(2) สงเสริมการทำวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหม หรือแกไขปญหาตางๆ ในอุตสาหกรรม 

(3) สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทำหนาท่ีในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 และเกณฑการประกันคุณภาพ 

AUN-QA โดยมีการกำหนดแผนกลยุทธของหลักสูตรตาง ๆ เชน การรับอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ใน

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณในการทำวิจัยกับอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน

ตางประเทศ การสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่องเพ่ือกาวสูตำแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 

เสริมสรางความรวมมือท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตพัฒนาผลงานวิจัยและการตอยอดเชิงพาณิชน 

สนับสนุนดานเงินวิจัยและทรัพยากรดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลการวิจัยใหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังมีระบบ

ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ำซอนกับงานของผูอ่ืนโดยใชโปรแกรม turn it in และ โปรแกรมอัครวิสุทธ 

ดำเนินงานตามตัวบงชี้ตาง ๆ ใหครบสมบูรณ 

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรไดมีการกำหนดผลการเรียนรูคาดหวัง (Expected learning outcomes) ซ่ึงรวบรวมความเห็น

จากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก อาจารยผูสอน ผูใชบัณฑิต (ภาคอุตสาหกรรม) นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา และมี

ความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย

โครงสรางหลักสูตรครอบคลุมท้ังความรูและทักษะท่ัวไป รวมท้ังความรูและทักษะเฉพาะทาง ประกอบไปดวย 

หมวดวิชา ไดแก  

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ เปนการสืบคนหาขอมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องท่ี

เก่ียวกับวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง หรือการทดลองเพ่ือเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย 

เปดโอกาสใหนักศึกษาทำการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโดยเนนในการวิจัยท่ีใหไดผลงานใหม ๆ 

เนนทักษะการคนควาดวยตนเองเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ข. หมวดวิชาสัมมนา วิชานี้เปนวิชาท่ีจะตองปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก จุดประสงคของ

วิชานี้ก็เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานและเขาใจบทความทางเทคนิคพรอมท้ังการวิจัย และ

อธิบายผลแกผูเขารับฟงการสัมมนา นักศึกษาตองเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใตการควบคุมของ

อาจารยท่ีปรึกษาแกผูรับฟงการสัมมนาและคณะกรรมการในการสมัมนา 
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ค. หมวดวิชาการวิจัย ศึกษาหลักการของระเบียบวิจัย รวมถึง การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห 

และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมขอเสนอการวิจัย เทคนิคการเขียน และการนำเสนองานวิจัย สำหรับเตรียม

ความพรอมในการทำวิทยานิพนธ 

ง. หมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงประกอบไปดวยความรูพ้ืนฐานท่ีสำคัญสำหรับการ

ทำวิทยานิพนธ 

บัณฑิตระดับปริญญาเอกจะตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือ

พัฒนางานดานวิศวกรรมระบบการผลติข้ันสูง 

 โดยนักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาตองมีผลงานท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

3. นักศึกษา 

การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา จะกระทำโดยผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา และ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายและการให

คำปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนระบบ โดยการใหคำปรึกษาอาจเปนการใหคำปรึกษาทางโทรศัพท อีเมล หรือการ

เขาพบเพ่ือหารือก็ได 

กรณีท่ีนักศึกษากระทำผิดระเบียบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  เจา

คุณทหารลาดกระบัง สามารถติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีสายสนับสนุนวิชาการ และอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือหา

แนวทางการแกไขปญหาและการอุทธรณซ่ึงใหเปนไปตามระเบียบดังท่ีกลาวขางตน และกรณีท่ีนักศึกษามีความ

สงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดู

คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 

4. อาจารย 
 

4.1 การรับอาจารยใหม  

การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  
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4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล และเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสตูรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ี

จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค 

 

4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

อาจารย พิเศษจะตองมีวุฒิการศึกษาอยางต่ำปริญญาโทและดำรงตำแหนงวิชาการในระดับรอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชาสาขาวิศวกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยประธานสาขาวิชา และ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนภาคอุตสาหกรรม โดยมีคณบดีเปนผูกำกับดูแลและคอยใหคำแนะนำ 

ตลอดจนการเขารวมกำหนดนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันและอาจารยผูสอนทำการ

ติดตามและรวบรวมขอมูล สำหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรรวมกับภาคสวนท่ีเก่ียวของรอบดาน โดยมี

การดำเนินการในทุกๆ ปอยางตอเนื่อง 
 

เปาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย

อาจารยและนักศึกษาสามารถ

กาวทันหรือเปนผูนำในการสราง

องคความรูใหมๆ ทางดาน

นวัตกรรมและระบบ

อุตสาหกรรมการผลิตและดาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู 

ใฝเรียน มีแนวทางในการจัดการ

วางแผนการเรียน การแสวงหา

ความรูและประสบการทาง

วิชาการท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา

1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ปรบัปรุงหลักสูตรใหทันสมัย

โดยมีการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรทุกๆ 5 ป 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชา

เรียนใหมีท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติและมีแนว

ทางการเรียนหรือกิจกรรม

ประจำวิชาใหนักศึกษาได

ศึกษาหาความรูท่ีทันสมัย

- หลักสูตรท่ีสามารถอางอิงกับ

มาตรฐานท่ีกำหนด มีความ

ทันสมัยและมีการปรับปรงุ

สม่ำเสมอ  

- วิชาเรียนมีการจัดท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ท่ีสงเสริมให

ผูเรียนสามารถจัดการและมี

แนวทางในการศึกษาคนควา

ความรูนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหมๆ ไดดวยตนเอง 

- จำนวนและคุณสมบัติของ

คณาจารยประจำเปนไปตาม
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เปาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

วิชาชีพท่ีทันสมัย ทันตอ

เหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีคุณภาพมาตรฐานตามท่ี

กำหนด  

4. มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอยางสม่ำเสมอ 

ดวยตนเอง  

4. กำหนดใหอาจารยท่ีสอนมี

คุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาเอก

หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย 

5. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน

เปนผูนำในทางวิชาการและ

หรือเปนผูเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพดานระบบการผลิต

และสาขาท่ีเก่ียวของ 

ขอกำหนดและมีขอมูลการ

พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

- ผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอนของคณาจารย โดย

นักศึกษา 

- ประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสำเร็จ

การศึกษาและผูใชบัณฑิตทุกๆ  

2 ป 

 6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอน

เปนผูนำในทางวิชาการและ

หรือเปนผูเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพดานระบบการผลิต

และสาขาท่ีเก่ียวของ 

7. สงเสริมใหอาจารยผูสอนไดมี

โอกาสไปศึกษาดูงานใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของเปน

ประจำและตอเนื่อง 

8. มีการประเมินหลักสูตรอยาง

นอยทุก 5 ป 

9. จัดทำฐานขอมูลการพัฒนา

ศักยภาพของคณาจารย 

และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนขอมูลในการ

ประเมินผลหลักสูตรของ

คณะกรรมการ 

10. ประเมินความพึงพอใจของ
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เปาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

หลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน โดยบัณฑิต และการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูงไดวางแผนการดำเนินการและงบประมาณสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ของนักศึกษา โดยในระดับบัณฑิตศึกษา มุงเนนทรัพยากรความพรอมดานการวิจัยและการสรางบรรยากาศทาง

วิชาการ เชน การซ้ือครุภัณฑและ ซอฟแวรเพ่ือใชในการทำวจิัยของนักศึกษา หองทำงานสำหรับนักศึกษา

บัณฑิตศึกษา หองปฏิบัติการวิจัยตาง ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ และจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเพ่ือสรางความ

สามัคคีและสรางบรรยากาศทางวิชาการ 

รายการสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ) 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

วิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตำรา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมีสำนักหอสมุดกลางท่ีมี

หนังสือดานท่ีเก่ียวของ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน นอกจากนั้นทางโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง มีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยาง

เพียงพอ รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ภาคผนวก จ) 

 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารและอุปกรณการ

เรียนการสอนอ่ืนๆ รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือบริการใหคณาจารยและนักศึกษาไดศึกษาค

นควารวมท้ังใชประกอบการเรียนการสอน คณาจารยผูสอนและอาจารยพิเศษของแตละรายวิชาจะมีสวนรวม

ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยนวัตกรรมการ

ผลิตข้ันสูง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง จะเปนผูจัดหาสื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ และใหขอมูล

แนะนำในการยืมหนังสือหองสมุดอ่ืนๆ เชน หองสมุดกรมวิทยาศาสตรบริการหองสมุดสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองสมุดศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และหองสมุด

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และหองสมุดของ

มหาวิทยาลัย เปนตน 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

  

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร  X X   X  X  X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  X  X  X X  X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

(ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา X  X  X X  X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใครทุกรายวิชา  X  X  X X  X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน60 

วัน หลังสิ้นปการศึกษา  X  X  X X  X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี

กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา  X  X  X X  X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว    X  X X  X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนำดานการจัดการ

เรียนการสอน  X  X  X X  X 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  X  X  X X  X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  X  X  X X  X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0    X X  X 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา  

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0    X X  X 

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

รวมตัวบงชี้ (ตัว) ในแตละป 9 10 12 12 12 
 

เกณฑประเมิน 

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ(ตัวบงชี้ 1-5) มี

ผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจำนวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดำเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัว

บงชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
 

ปการศึกษา หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

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

และบรรลุเปาหมายตัวบงชีร้วม9ตัว 

2565 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-10 

และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 10 ตัว 

2566 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-12 

และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 

2567 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-12 

และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 

2568 ตองบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ ตัวท่ี 1-12 

และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

(1) การประเมินกลยทุธการสอน 

(2) การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธสถาบัน  
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก 

(1) การประเมินความตองการ/ความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

(2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 

(3) การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

(4) การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยใชตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 

7 ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการประเมินอยางนอย 3 ทาน โดย

ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 ทาน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะผูบริหารทำการประเมินผลการดำเนินงานโดยมีการวิเคราะหหา

จุดแข็ง  จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) เพ่ือนำผลการวิเคราะหท่ีไดมาทำการปรับปรุง

และวางแผนเชิงกลยุทธสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอไป 
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ภาคผนวก 

ก. ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 

2564 (20 ส.ค. 64) 

ข. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 11 ก.ย. 2560) และฉบับท่ี 2 (ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 8 พ.ย. 

2561) 

ค. ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

แบบกาวหนา พ.ศ. 2553 

ง. คำอธิบายรายวิชา 

จ. รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ฉ. เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง)  

ช. รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   

ซ. ผลงานวิชาการ (เปนรูปแบบบรรณานุกรม) 



 79   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2564 (20 ส.ค. 64) 
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ภาคผนวก ข 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง  เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552, 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553, การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2556, 

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

 

 



 96   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 



 97   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 



 98   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

 



 99   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

 



 100   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 
 



 101   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 
 



 102   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 
 



 103   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 
ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา พ.ศ. 2553,  
การศึกษาระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ง 

คำอธิบายรายวิชา 
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คำอธิบายรายวิชา 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท 
 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ       48 (0-12-6) 

THESIS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

เปนการสืบคนหาขอมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิศวกรรม

ระบบการผลิตข้ันสูง หรือการทดลองเพ่ือเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปดโอกาสให

นักศึกษาทำการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโดยเนนในการวิจัยท่ีใหไดผลงานใหมๆ 

This course provides searching information technology to track and prepare 

initiative research and development on information and system engineering.  Opportunities for a 

student to do research under the supervision of his/her advisor. The research should emphasize 

the originality and aim toward new and useful results in engineering sciences. 
 

ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต * เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้เปนวิชาท่ีจะตองปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงคของวิชานี้ก็เพ่ือ

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานและเขาใจบทความทางเทคนิคพรอมท้ังการวิจัย และอธิบายผลแกผู

เขารับฟงการสัมมนานักศึกษาตองเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาแก

ผูรับฟงการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

This is the required courses which must be taken consecutively by master and 

doctoral students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, 

understanding and presenting the technical papers, the student must be assigned to have a 

presentation of research papers or his/her research under the supervision of advisor to an 

audience and committee in a seminar. 
 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต *เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สำหรับกระบวนการผลิตมีเนื้อหาประกอบดวยการหาแหลงท่ีมาของ

ปญหา การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมขอเสนอการวิจัย เทคนิค

การเขียน และการนำเสนองานวิจัย 

  Principle of research methodology for manufacturing process including problem 

source literature survey, critical thinking, analysis and evaluation, preparation of research 

proposal, Research writing and presentation techniques. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาโท 

 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018501 วิทยานิพนธ       36 (0-18-9) 

THESIS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

เปนการสืบคนหาขอมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิศวกรรม

ระบบการผลิตข้ันสูง หรือการทดลองเพ่ือเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปดโอกาสให

นักศึกษาทำการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโดยเนนในการวิจัยท่ีใหไดผลงานใหมๆ 

This course provides searching information technology to track and prepare 

initiative research and development on information and system engineering.  Opportunities for a 

student to do research under the supervision of his/her advisor. The research should emphasize 

the originality and aim toward new and useful results in engineering sciences. 
 

ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต * เรียนโดยไมนบัหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้เปนวิชาท่ีจะตองปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงคของวิชานี้ก็เพ่ือ

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานและเขาใจบทความทางเทคนิคพรอมท้ังการวิจัย และอธิบายผลแกผู

เขารับฟงการสัมมนานักศึกษาตองเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาแก

ผูรับฟงการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  

This is the required courses which must be taken consecutively by master and 

doctoral students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, 

understanding and presenting the technical papers, the student must be assigned to have a 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

presentation of research papers or his/her research under the supervision of advisor to an 

audience and committee in a seminar. 

 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต  

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สำหรับกระบวนการผลิตมีเนื้อหาประกอบดวยการหาแหลงท่ีมาของ

ปญหา การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมขอเสนอการวิจัย เทคนิค

การเขียน และการนำเสนองานวิจัย 

  Principle of research methodology for manufacturing process including problem 

source literature survey, critical thinking, analysis and evaluation, preparation of research 

proposal, Research writing and presentation techniques. 
 

จ. หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชาท่ีสนใจดังตอไปนี้ (สามารถเลือกขามกลุมกันได) 
 

1. กลุมวิชาดานวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

2. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR ENGINEERING) 

3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

4. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

 

1. กลุมวิชาดานวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018811 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตรดานวิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELING OF PRODUCTION SYSTEMS ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้ศึกษาถึง ภาพรวมของหัวขอท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีความนาจะเปนของประเภทของระบบ

การผลิตอันไดแก ระบบการผลิตแบบอนุกรม และระบบประกอบการผลิตแบบอนุกรมเขาดวยกัน ไลนการผลิต

แบบรีเวิรค ไลนการผลิตแบบรีเอนทรานท รวมท้ังแบบจำลองทางคณิตศาสตรของเครื่องจักรในระบบการผลิตและ 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณการจัดการวัสดุ อีกวัตถุประสงคหนึ่งของหลักสูตรนี้ ก็คือ เพ่ืออภิปราย

เก่ียวกับรูปแบบมาตรฐานเหลานี้ และชี้ใหเห็นวาระบบการผลิตท่ีไดรับจะลดรูปเปนหนึ่งในรูปแบบมาตรฐานได

อยางไร ประเด็นเรื่องการบงชี้พารามิเตอรจะนำมาศึกษาเชนกัน การวัดประสิทธิภาพในแงของปริมาณงานท่ีได 

การทำงานในกระบวนการผลิต และสินคาสำเร็จรูปคงเหลือ , ปญหาเครื่องจักรถูกปดก้ัน และขาดแคลน, คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ, ความพึงพอใจของลูกคา และ คุณลักษณะชั่วคราว วิศวกรรมระบบการผลิต กลองเครื่องมือและ

กรณีศึกษาของการสรางแบบจำลอง 

The course includes overview of relevant topics of Probability Theory Serial lines, 

assembly systems, lines with re-work, re-entrant lines including mathematical models of 

machines, and mathematical models of material handling devices. Another purpose of this 

course is to discuss these standard models and indicate how a given production system can be 

reduced to one of them. The issue of parameter identification is also addressed. Performance 

measures in terms of throughput, work-in-process and finished goods inventory, blockages, 

starvations, product quality, customer demands satisfaction, and transient characteristics. 

Production Systems Engineering Toolbox and case studies of modeling 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

 

12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้มุงเนนไปท่ีการใชงานจริงของซอฟตแวรคอมพิวเตอรซ่ึงนำมาใชในการแกปญหาท่ี

เกิดข้ึนจริงในกระบวนการผลิตเชนปญหาเก่ียวกับการสั่น โครงสรางของแข็ง การไหลของของเหลว, มัลติฟสิกส,

การเพ่ิมประสิทธิภาพ, อุณหภูมิ ฯลฯประสบการณในรายวิชาสามารถนำมาใชวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน,ออกแบบ

ผลิตภัณฑ,ลดคาใชจายและปรบัปรุงกระบวนการผลิต 

This course focuses on the practical applications of computer software applied 

for solving actual problems in manufacturing processes such as the problems related 

tovibration, solid structure, fluidflow, multiphysics, optimization, thermal etc. The experience in 

the course can be applied to analyze the problem, design product, reduce cost and improve 

manufacturing process.  
 
 

12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

การประยุกตใชระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ประกอบดวยการระบุสิ่งท่ีจำเปนของระบบ การ

อินทริเกตอุปกรณตาง ๆ มอเตอร อุปกรณควบคุม และเซนเซอร ครอบคลุมถึงการวางระบบ การบำรงุรักษา และ

วิธีการทดสอบทางระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 และมาตรวิทยาวิศวกรรม 

Applications of industrial automation systems, including identification of system 

requirements, equipment integration, motors, controllers, and sensors, Coverage of set-up, 

maintenance, and testing of the automated system.Industry 4.0 and engineering metrology. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

 

12018814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้ประกอบดวยโครงสรางอะตอม, พันธะระหวางอะตอม, โครงสรางผลึก, ความบกพรอง, 

และการแพรภายในวัสดุ เนื้อหาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนเฟสและสมดุลของเฟสของวัสดุ สมบัติตาง ๆ ของวัสดุ 

ไดแก สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางความรอน และสมบัติเชิงกล เทคโนโลยีการ

กระบวนการผลิตสมัยใหมเชน อุปกรณสารก่ึงตัวนำและฮารดดิสกไดรฟ การประยุกตใชวัสดุโลหะ เซรามิกส สาร

ก่ึงตัวนำ และโพลิเมอร 

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

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

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

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

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

provided. 
 

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้กลาวถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการผลิตและการ

ขนสง ตัวอยางระบบสมองกลฝงตัวท่ีใชงานไดจริงในการผลิต ระบบตรวจจับตำแหนงในการขนสง การประมวลผล

ขอมูลเพ่ือสรางบริการใหมๆ และระบบสมองกลฝงตัวแบบทันเวลาสำหรับงานอุตสาหกรรม 

This subject describes embedded system development process for 

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

analytics for new services and industrial real-time embedded systems. 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

 

12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสัญญาณและระบบ ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆท่ีเปน

สัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมท้ังการประมวลขอดีและขอเสียและขอจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิง

ตัวเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณเชิงอุปมาน คณิตศาสตรท่ีใชในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณ

อันดับ (sequence) และรูปแบบตางๆของอันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการสุมสัญญาณ การ

วิเคราะหในเชิงความถ่ี การเกิดสภาพความซ้ำซอน (aliasing effect) การสรางสัญญาณคืนจากสัญญาณท่ีผานการ

สุมมาแลว การแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับพ้ืนฐานตางๆ ฟงกชั่นของระบบ H(z) การประวิงของหนวย

สัญญาณโพลและซีโร เสถียรภาพของระบบ ความสัมพันธของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอ่ืนๆ การแปลง

ฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภทตางๆ การลดภาระการคำนวณการแปลงฟูริเยรเม่ือจำนวนขอมูลมีคาตางๆ เชน

เปนจำนวนปฐม จำนวนขอมูลเปนสองยกกำลัง การแยกยอยเชิงเวลาและการแยกยอยเชิงความถ่ี การคูณประสาน

แบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติตางๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขแบบอิม

พัลสจำกัด (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไมจำกัด (IIR Filter) ท่ีสามารถประยุกตในงานอุตสาหกรรม 

การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขโดยใชคุณสมบัติของสัญญาณตอเนื่องโดยการแปลงทางความถ่ี การ

พิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ีดวยตัว

ประมวลสัญญาณเชิงตัวเลข 

This course includes the following topics: fundamental of signal and systems, 

signal & signal processing, structure of digital signal processors, hardware realizations, digital 

filters, FFT processors, advantages & disadvantages of digital signal processing, the continuous-

time signals and systems with their impulse responses, frequency responses and zero, sampling 

theory and signal reconstruction considered before the discrete-time signals and systems and 

their transformation techniques, DFT and FFT, IIR and FIR digital filters designs for industrial 

applications and their hardware point of views. 
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12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

หลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติสำหรับการศึกษาข้ันสูงตอไป ในดานการ

ออกแบบการทดลอง ระบบไมแนนอน และการจำลอง 

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

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

simulation. 
 

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป  3 (3-0-6) 

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  ประเภทและคุณสมบัติของโลหะและพลาสติกท่ีใชเปนชิ้นงาน ประเภทของวัสดุท่ีใชทำเครื่องมือ

ปมข้ึนรูป กระบวนการข้ึนรูปแบบตาง ๆ การออกแบบและกระบวนการผลิตแมพิมพและเครื่องจักรกลสำหรับการ

ปมข้ึนรูป การหลอข้ึนรูป การฉีดข้ึนรูป การทดสอบแมพิมพและชิ้นงานหลังกระบวนการผลิต 

Types and properties of metal and plastic manufactured by forming processes, 

types of forming processes, design and manufacturing of stamping dies, casting dies, injection 

mold, testing of tooling and manufactured products. 
 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

  INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการในการบริหารจัดการพลังงานในมุมมองของอุตสาหกรรม เชน

ระบบกรอบอาคาร ระบบแสงสวาง และระบบปรับอากาศ การใชพลังงานทางเลือกในอุตสาหรรม การนำความ
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รอนเหลือท้ิงกลับมาใช การใชระบบพลังงานจากภายนอก รวมถึงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและคารบอน

ฟุตพริ้นท และความยั่งยืนในการผลิต 

 This course covers the overview of principles of energy management from the 

industrial perspectives such as building envelope, lighting and HVAC systems, the use of 

alternative energy in industry, waste heat recovery, energy system outsourcing as well as carbon 

emission and carbon footprint, and sustainability in manufacturing.  
 

12018820 ความเขากันไดทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟาและความเขา

กันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอระบบ  สัญญาณ การสงสัญญาณผานสายสง 

ความเท่ียงของสัญญาณ  ความไมเปนเชิงเสนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  การคายประจุไฟฟาสถิต และ การระ

กวนทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา  การปองกันการระกวน 

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

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

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

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

 

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

หลักพ้ืนฐานของของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการดีเอ็มเอไอซี (นิยาม การวัด การวิเคราะห 

การปรับปรุง และการควบคุม) สถิติสำหรับควบคุมระบบ แผนภาพควบคุมสำหรับตัวแปรตาง ๆ แผนภาพควบคุม

สำหรับแอตทริบิวต การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ และการวิเคราะหความสามารถของการวัดระบบ 

Basic concepts of quality improvement, the DMAIC process (define, measure, 

analyze, improve, and control), statistical process control, control charts for variables, control 

charts for attributes, analysis of process capability and measurement system capability. 
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12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENT IN PRODUCTION ENGINEERING 

แนวคิดของการออกแบบการทดลองและความสามารถในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานทาง

วิศวกรรมและงานวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล บล็อค และคอนฟาวดิงซ 

ลาตินสแควร แบบจำลองการถดถอยแบบหลายตัวแปร การออกแบบการตอบสนองพ้ืนผิว การออกแบบท่ีทนทาน

การออกแบบแบบเนสและสปลิทพลอท  

Concepts of design of experiments and be able to apply suitable techniques to 

conduct engineering and scientific research and development.Factorial Design, Blocking and 

Confounding, Latin Squares, Multi-variable Regression Models, Response Surface Designs, Robust 

Parameter Design, Nested and Split-Plot Designs. 
 

12018723 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห   3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

รายวิชานี้ประกอบดวยการทำเหมืองขอมูลและเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห ครอบคลุมถึงการใช

โปรแรมตาง ๆ เชน เอสคิวแอลโปรแกรม อารโปรแกรม เอ็กเซล เจเอ็มพีซอฟตแวร และมินิแทปซอฟตแวร  

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

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

12018821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูง 

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

advanced manufacturing system. 
 

12018822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูงและมี

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

advanced manufacturing system and related with the selected topics in advanced 

manufacturing system 1. 
 

12018823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูงและมี

เนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง2 

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

advanced manufacturing system and related with the selected topics in advanced 

manufacturing system 2. 
 

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

 การศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ สำหรับการแกปญหา

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมดวยการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงประยุกต ไดแก พีชคณิตเชิงเสน โครงขาย

ประสาทเทียม การเรียนรูเชิงลึก  PyTorch การวิเคราะหขอมูลและการออกแบบโปรแกรมตามแบบจำลองและ

ปญญาประดิษฐ  นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับการรวมระบบในอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมตอถึงกัน การพัฒนาระบบท่ีมี

อยูใหทันสมัยและทำงานอยางถูกตอง การเขาถึงขอมูลท่ีซอนอยู ไมวาจะโดยใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูหรืออัพเกรดระบบ 

รวมถึงการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และแสดงผลดวย  

  This course includes Python programming, Artificial Intelligence programming for 

solving manufacturing problems with design and development, topics include linear algebra, 

neural networks, deep learning, PyTorch, data analysis, programing model-based design and 

artificial intelligence. The student will learn about system integration (SI) in this connected 

industry landscape, develop existing systems up to date and working properly, access to latent 

data by using existing technologies or upgrading systems. This subject also includes the data 

collection and storage, analysis and display.  
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2. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

12018123 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

การใชงานในวงกวางของซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการวิเคราะหงานวิศวกรรม ซ่ึงรวมถึง

การวิเคราะหทางไฟไนทเอลิเมนต พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ การถายเทความรอน การสั่น มัลติฟสิกส การ

เพ่ิมประสิทธิภาพ และอ่ืนๆ 

The broad usage of computer software to aid in engineering analysis tasks. It 

includes Finite Element Analysis (FEA), Computational Fluid Dynamics (CFD), heat transfer, 

vibration, multiphysics, optimization, etc  
 

12018124 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต คือเทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขโดยการหาคำตอบโดยประมาณจาก

เง่ือนไขคาขอบสำหรับสมการอนุพันธยอย ระเบียบวิธีการนี้จะใชการแบงโดเมนปญหาท้ังหมดเปนสวนงาย เรียกวา 

องคประกอบยอย และวิธีการแปรผันจากแคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลงในการแกปญหาโดยลดความผิดพลาดของ

ฟงกชันท่ีเก่ียวของ ในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะไดรูจักการประยุกตใชระเบียบวิธีทางไฟไนทเอลิเมนตสำหรับ

แกปญหาตัวอยางทางวิศวกรรมเชน การสั่นสะเทือน การนำความรอน มิลติฟสิกส และอ่ืนๆ 

A numerical technique for finding approximate solutions to boundary value 

problems for partial differential equations. It uses subdivision of a whole problem domain into 

simpler parts, called finite elements, and variational methods from the calculus of variations to 

solve the problem by minimizing an associated error function. In this course, students will apply 
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the FEM to solve several problems in engineering such as vibration, heat transfer, multiphysics, 

etc.  
 

12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและการผลิต  3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR ENGINEERING AND MANUFACTURING 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

เปนสาขาของกลศาสตรของไหลท่ีใชวิธีการเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมในการแก และวิเคราะห

ปญหาท่ีเก่ียวของกับการไหลของของเหลว เชน การไหลของของไหลแบบอัดได อัดไมได แบบสภาวะคงท่ี ไมคงท่ี 

แบบราบเรียบ และแบบปนปวน เปนตน เนนการประยุกตใชเพ่ือแกปญหาโจทยวิศวกรรมและการผลิต 

a branch of fluid mechanics that uses numerical methods and algorithms to solve 

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

unsteady, laminar and turbulent flows, etc. This course focuses on solving the engineering and 

manufacturing problems  
 

12018621 เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ     3 (3-0-6) 

HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

  สวนประกอบและระบบตางๆ ของฮารดดิสกไดรฟ, ระบบยอยในการบันทึกขอมูล, ระบบ

เครื่องกล, ระบบควบคุมดวยเซอรโว, ตัวควบคุมและการเชื่อมตอในฮารดดิสกไดรฟแบบตางๆ เชน SATA, SAS, 

ATI 

HDD components and system integration, recording subsystem, Mechanical 

System, Servo Control, HDD Controller and Interface (SATA, SAS, ATI) 
 

12018622  การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 
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ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆท่ีเปนสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมท้ัง

การประมวลขอดีและขอเสียและขอจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิงเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณ

เชิงอุปมานคณิตศาสตรท่ีใชในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณอันดับ (sequence) และรูปแบบตางๆของ

อันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการสุมสัญญาณการวิเคราะหในเชิงความถ่ีการเกิดสภาพความซ้ำซอน 

(aliasing effect) การสรางสัญญาณคืนจากสัญญาณท่ีผานการสุมมาแลวการแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับ

พ้ืนฐานตางๆฟงกชั่นของระบบ H(z) การประวิงของหนวยสัญญาณโพลและซีโรเสถียรภาพของระบบความสัมพันธ

ของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอ่ืนๆการแปลงฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภทตางๆการลดภาระการ

คำนวณการแปลงฟูริเยรเม่ือจำนวนขอมูลมีคาตางๆเชนเปนจำนวนปฐมจำนวนขอมูลเปนสองยกกำลังการแยกยอย

เชิงเวลาและการแยกยอยเชิงความถ่ีการคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและ

คุณสมบัติตางๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขแบบอิมพัลสจำกัด (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไม

จำกัด (IIR Filter) การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขโดยใชคุณสมบัติของสัญญาณตอเนื่องโดยการแปลงทาง

ความถ่ีการพิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ี

ดวยตัวประมวลสัญญาณเชิงเลข 

This course includes the following topics: signal & signal processing, structure of 

digital signal processors, hardware realizations, digital filters, FFT processors, advantages 

&disadvantages of digital signal processing, the continuous-time signals and systems with their 

impulse responses, frequency responses and zero, sampling theory and signal reconstruction 

considered before the discrete-time signals and systems and their transformation techniques, 

DFT and FFT, IIR and FIR digital filters designs and their hardware point of views. 
 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล    3 (3-0-6) 

  SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

บล็อกไดอะแกรมของกระบวนการเขียนและอานสัญญาณ สัญญาณเขียน (NRZ, NRZI) ทรานสิ

ชัน ประเภทของสัญญาณรบกวน การประมวลผลสวนหนา ชองสัญญาณบันทึกขอมูลแนวนอนแนวตั้ง ทารเกตพี

อาร วงจรอิควอลไลสแบบ MMSE วงจรอิควอลไลสปรับคาได พีอารเอ็มแอล รหัสจำกัดความยาวบิตซ้ำ รหัสบล็อก

เชิงเสน ชองสัญญาณวนซ้ำ การออพติไมสชองสัญญาณ การกูคืนสัญญาณทางเวลาการประมวลผลสัญญาณแบบ 2 

มิติสำหรับเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลในอนาคต เชน การบันทึกขอมูลแบบบิตแพตเทิรนมีเดีย การบันทึกขอมูลเชิง

แมเหล็กแบบสองมิติ การบันทึกขอมูลแบบความรอนเขาชวย เปนตน 
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Block Diagram of Read/Write Process, Write Signal (NRZ, NRZI), Transition, Types 

of Noise, Front-End Processing, Recording Channels (LMR, PMR), Partial Response (PR) Target, 

MMSE equalizer, Adaptive equalizer, PRML, Run length-limited codes, Linear Block codes, Timing 

Recovery, Iterative Channels, Channel Optimization, Timing Recovery, Pre Amplifier in Read 

Channel. Two-dimensional signal processing for future magnetic recording system e.g., Bit-

Patterned Media Recording, Two-Dimensional Magnetic Recording, and Heat-Assisted Magnetic 

Recording. 
 

12018624 ทฤษฎีการเขารหัส      3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

พ้ืนฐานและคณิตศาสตรสำหรับการเขาและถอดรหัสชองสัญญาณ เชน สนามจำกัด พีชคณิตแบบ

แอบสแทรก รหัส  BCH รหัสโพลีโนเมียลซิคลิก การถอดรหัส BCH และรหัสรีดโซโลมอน การถอดรหัสรีด

โซโลมอนแบบซอฟต 

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

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

codes;  Soft decoding of RS codes. 
 

12018625 ทฤษฎีการเขารหัสข้ันสูงและการประยุกตใชงาน  3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

แนวคิดพ้ืนฐานและคณิตศาสตรในทฤษฎีการเขารหัสชองสัญญาณ รหัสบล็อกเชิงเสน รหัสซ้ำ 

รหัสแฮมมิง รหัสพาริตี้เช็ก รหัสคอนโวลูชัน การถอดรหัสแบบวิเทอรบิ  การถอดรหัสแบบซอฟต การถอดรหัสวน

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

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

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

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

codes, (0, G/I) codes, Channel Optimization methods. 
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3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-6) 

ELECTRONIC MATERIALS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาถึงสมบัติ และหลักการพ้ืนฐาน ในการเลือกวัสดุและ กระบวนการประดิษฐวัสดุสำหรับงาน

อิเล็กทรอนิกส รวมท้ัง วัสดุตัวนำ วัสดุไดอิเล็กทริก และฉนวน ศึกษาวัสดุท่ีมีสมบัติเปน วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก วัสดุ

ไพโรอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรออฟติก วัสดุแมเหล็ก และวัสดุเฟรโรอิเล็กทริก  

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

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

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

magnetic materials and ferroelectric materials. 
 

12018222 วัสดุท่ีใชในการผลิตข้ันสูง     3 (3-0-6) 

SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

การศึกษาถึงสมบัติของวัสดุท่ีถูกเลือกใชในอุตสาหกรรมตางๆ ท้ังสมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส สมบัติทางแสง ความเสียหายและการสึกหรอจากการใชงานในอุตสาหกรรมการผลิตของวัสดุใน

กลุม โลหะ พอรลิเมอร เซรามิก วัสดุผสม  รวมถึงการเลือก และปรับปรุงวัสดุใหมีสมบัติเหมาะสมตามการใชงาน

ในการผลิต และการปองการการเสียหายของวัสดุ  

Study on the mechanical properties, electrical properties, electronics, optical 

properties, fracture and fatigue of materials for advanced manufacturing industries. Study on the 

applications of materials including metals, polymers, ceramics and composites to selecting and 

improving materials to have suitable properties according to the use in production and to 

prevent materials damage. 
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12018223 เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุข้ันสูง     3 (3-0-6) 

ADVANCED MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

หัวขอของรายวิชานี้ประกอบไปดวย หลักการของการข้ึนรูปวัสดุข้ันสูงแบบตางๆ, ความหมาะสม, 

ประสิทธิภาพ การควบคุม ความสามารถ และขอจำกัดสำหรับประยุกตใชในการผลิต พ้ืนฐานความเขาใจของ

เทคโนโลยีแบบตาง ๆ เชน เทคโนโลยีการเคลือบโดยไอเชิงฟสิกสและไอเชิงเคมี เทคโนโลยีการข้ึนรูปฟลมบาง 

เทคโนโลยีการปลูกผลึก และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีมีความทันสมัย 

The course includes the following topics: the principles of advanced fabrication 

techniques its suitability, performance, control, capabilities, and limitations, the basic 

understanding of different fabrication technology such as physical and chemical vapor 

deposition technology, Thin-film technology, Crystal growth technology and also. 
 

12018224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ   3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้ใหความรูเก่ียวกับเทคนิคในการวิเคราะหสำหรับการวัดสมบัติของวัสดุและอุปกรณของ

สารก่ึงตัวนำ เนื้อหาครอบคลุมวิธีการวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะหทางแสง รวมถึงการวิเคราะหสมบัติทางเคมี

และสมบัติทางกายภาพ 

This course provides the characterization techniques for measuring 

semiconductor materials and devices. Coverage includes the full range of electrical and optical 

characterization methods, including the more specialized chemical and physical techniques. 
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12018421 ฟสิกสของอุปกรณกึ่งตัวนำ     3 (3-0-6) 

  PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

โครงสรางอะตอมของวัสดุสถานะแข็ง ทฤษฏีระดับพลังงาน; หัวตอเหมือนและหัวตอตางชนิด 

เชน หัวตอพีเอ็น ไดโอด ทรานซิสเตอร (ทรานซิสเตอรแบบหัวตอสองข้ัว และทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา) 

เทคโนโลยีฟลมบาง เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ 

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

charge carriers, and density of states in semiconductors; Homo- and hetero-junction devices: pn 

junction, Diode; Transistors (Bipolar junction transistors, Field-effect transistors); Electronic 

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

12018633 วัสดุเพ่ือพลังงานและความย่ังยืน     3 (3-0-6) 

MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปดวย เหตุผลในการศึกษาเรื่องพ้ืนฐานดานวัสดุเพ่ือพลังงานและความ

ยั่งยืน การไหลของพลังงานและวัสดุ วัสดุท่ีเก่ียวของกับพลังงานทางเลือก วัสดุเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพดาน

พลังงาน ความหมายของความยั่งยืน และ วัฎจักรชีวิตและการนำวัสดุกลับมาใชใหมเพ่ือความยั่งยืน 

This course includes the motivation to study the fundamental of materials for 

energy and sustainability, energy and materials flow, materials for renewable energy sources, 

materials for energy efficiency improvement, sustainability meaning, and life cycle and recycle 

of materials for sustainability. 
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4. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018302 การเรียนรูของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 

   MACHINE LEARNING    

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   ศึกษาถึงการเรียนรูของอัลกอริท่ึมโดยเนื้อหารายวิชาประกอบดวย การประมาณการคาสูงสุด 

แบบจำลองฮิทเดนมาคอฟ อัลกอริท่ึมแบบวิเตอรบิ อัลกอริทึมแบบประมาณคาสูงสุด โครงขายประสาทเทียมแบบ

ไมเชิงเสน แบ็คพล็อพ รีออเคอรเรน ไดแก BPTT/RTRL/LSTM การแยกคาขอบเขตสูงสุด ซัพพอรตเวคเตอรแม

ทชีน การเรียนรูแบบคิว การเรียนรูแบบทีดี ฮิวคลามบิ้ง และจีเนทิคอัลกอริท่ึมพ้ืนฐานทฤษฏีขอมูล และการหา

แบบยูนิเวอรแซล 

   Students understand basic knowledge of essential learning algorithms. The 

course will cover topics of maximum likelihood and maximum a posteriori estimator, Hidden 

Markov Models, Viterbi algorithm, Expectation Maximization algorithm, nonlinear neural 

networks and backprop, recurrence: BPTT/RTRL/LSTM, Maximal Margin Classifier, Support Vector 

Machines, Q-learning, TD-learning, Hill-climbing and genetic algorithms, informationtheory basics 

and universal search 
 

12018304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ     3 (3-0-6) 

   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE    

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   ศึกษาถึงการประยุกตใชงานและเทคนิคในปญญาประดิษฐ รายวิชาประกอบดวย พ้ืนฐานการ

ออกแบบและรายละเอียดสำหรับเรชั่นเนลเอเจน การแกปญหาโดยใชเทคนิคการคนหาเฮริสติก การคนหาท่ี

เหมาะสม การแกปญหาโดยการใชเทคนิคตางๆ เชน โลจิกและอินเตอรเฟเรนเทคนิค หลักการความไมแนนอนของ

ขอมูล ไดแก พ้ืนฐานของหลักการความไมแนนอนและทฤษฏีการตัดสินใจ โครงขายเบเยเซียน การวางแผนการ

ตัดสินใจแบบมารคอฟ การวางแผนการดำเนินการ การวางแผนและการดำเนินงานของการเรียนรูของเครื่องจักร 

แผนผังตนไมของการตัดสินใจการเรียนรู การเรียนรูแบบอินดักทีฟการประมาณการเรียนรูท่ีถูกตอง 

   The course gives an overview of application areas and techniques in Artificial 

Intelligence. The course covers the following topics: design principles and specification 
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mechanisms for rational agents, problem solving using heuristic search techniques, optimizing 

search; problem solving using knowledge-based techniques: logic and inference techniques, 

reasoning about space and time, representation of ontologies; representation and reasoning in 

the common sense world, problem solving using uncertain knowledge and information: basic 

concepts of probability and decision theory; Bayesian Networks; planning with Markov decision 

problems, action planning: automatic generation of partially ordered action plans; planning and 

execution machine learning: learning decision trees; inductive learning; probably approximately 

correct learning. 
 

12018321 การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6) 

   IMAGE PROCESSING 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   เปนรายวิชารวมระบบคอมพิวเตอรและเครื่องจักรวิทัศน ในรายวิชานี้จะประกอบไปดวยการรับ

สัญญาณภาพและการประมวลผลภาพ อาทิ การแปลงโหมดสี การหาขอบของวัตถุ การวิเคราะหรูปทรง การ

ตรวจหารูปทรง การคนหาวัถตุจากความเหมือน การทำ STEREO VISION การสรางรูปทรง 3D จากรปูภาพ ระบบ

ประมวลผลแบบตามเวลาจริง การจดจำเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบคุณภาพ 

   An introductory course on computer vision and machine vision. Topics covered 

include difference between computer and machine vision, image capture and processing, 

filtering, thresholds, edge detection, shape analysis, shape detection, pattern matching, stereo 

ranging, 3D models from images, real-time vision systems, recognition of targets, and 

applications including inspection 
 

12018322 หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสูง      3 (3-0-6) 

ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

วิชานี้นำเสนออยางสมจริงเก่ียวกับหุนยนตอุตสาหกรรม จลนศาสตรของแขนกลอุตสาหกรรม 

การควบคุมขอตอแขนกล และพลศาสตร เชนเดียวกับ การทำโมเดลกลอง การแยกคุณลักษณะเพ่ือสรางโครงขาย

ประสาทเทียม การประมวลผลภาพ และเรขาคณิตหลายมุมมอง พ้ืนท่ีเหลานี้จะถูกนํามารวมกันในท่ีสุด ผานการ

อภิปรายอยางกวางขวางดวยระบบวิชวลเซอรโว ท้ังแบบวิชวลเซอรโวแบบตำแหนง (PBVS) และวิชวลเซอรโวแบบ
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ภาพ (IBVS) โดยใช  CiRACORE เปนแพลตฟอรมหลักสำหรับการควบคุมหุนยนต  ระบบอัตโนมัติ  และ

ปญญาประดิษฐเขาดวยกัน  

   This course is taken on a realistic walkthrough the fundamentals of industrial 

robots, manipulator-arm kinematics, dynamics, and joint-level control, as well as camera 

modeling, feature extraction, image processing, and multi-view geometry. These areas are finally 

brought together through extensive discussion of visual servo systems both Position-Based 

Visual Servo (PBVS) and Image-Based Visual Servo (IBVS).  Using CiRACORE as a major platform to 

control robotics, automation and artificial intelligence. 
    

12018323 การเรียนรูจดจำสำหรับจักรกลวิทัศน    3 (3-0-6) 

   PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE VISION 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   สำหรับรายวิชานี้จะอธิบายการใชเทคนิคการรูจำรูปแบบเพ่ือแกปญหาของจักรกลวิทัศน หัวขอ

ท้ังหมดประกอบไปดวย ภาพรวมของปญหาของเครื่องจักรวิสัยทัศนและการจัดประเภทรูปแบบ ขอมูลจากภาพ

และการประมวลผล การแยกคุณลักษณะจากภาพ การรูจำวัตถุลักษณะทางกายภาพ ทฤษฎีการตัดสินใจ และ

ทฤษฎีการจัดกลุมหรือคลัสเตอร 

   The applications of pattern recognition techniques to problems of machine 

vision is the main focus for this course. Topics covered include, an overview of problems of 

machine vision and pattern classification, image formation and processing, feature extraction 

from images, biological object recognition, bayesian decision theory, and clustering. 
 

12018324 โครงขายนิวรอนและการเรียนรูเชิงลึก     3 (3-0-6) 

   NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   รายวิชานี้ เรียนรูเก่ียวกับแนวโนมเทคโนโลยีท่ีสำคัญในการผลักดันการเรียนรูเชิงลึก สามารถ

สราง ฝก และใชโครงขายนิวรอนเชื่อมตอกันอยางเต็มรูปแบบ รูวิธีการใชโครงขายนิวรอนท่ีมีประสิทธิภาพ (เปน

เวคเตอร) และทำความเขาใจเก่ียวกับพารามิเตอรท่ีสำคัญในสถาปตยกรรมของโครงขายนิวรอน 

   In this course, student will learn the foundations of deep learning and the major 

technology trends driving Deep Learning. Learner will be able to build, train and apply fully 
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connected deep neural networks, knowing how to implement efficient (vectorized) neural 

networks, and understand the key parameters in a neural network's architecture. 
 

12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต    3 (3-0-6) 

   EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   ภาพรวม นิยามความหมายและตัวอยางของระบบสมองกลฝงตัว องคประกอบของระบบสมอง

กลฝงตัว วิธีการในการออกแบบระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะหปญหา รูปแบบแนวทางการแกไขปญหา การ

ออกแบบหรือเลือกใชตัวควบคุม, เซ็นเซอรและแอ็คชูเอเตอร การออกแบบระบบและโปรแกรมโดยใชวิธีการการ

ไหลของขอมูลและวิธีการเชิงวัตุ ระดับในการประมวลผลบนระบบสมองกลฝงตัว การรวมระบบและพ้ืนฐานการ

ติดตอสื่อสารระหวางระบบรวมถึงการวางแผนขอบขายงานและการออกแบบแพลตฟอรมสำหรับพัฒนาตอยอด

การสรางระบบโดยมีหลักการและแนวคิดเชิงนวัตกรรมรองรับเชน การพัฒนาหุนยนต การสรางระบบอัตโนมัติ

ภายในยานยนต เปนตน 

   Overviews, meanings, descriptions and examples of embedded system, 

embedded system components, embedded system design methodology, problem analysis, 

design pattern, controller, sensor and actuator, data flow model, object oriented methodology, 

processing levels for embedded system, system integration and communication, framework and 

platform design, system design based on innovative thinking :robotics and automatic system for 

automotive. 
 

12018522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเช่ือมตอใชงานสำหรับ 

   ระบบสมองกลฝงตัว      3 (3-0-6) 

   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   โครงสรางของระบบไมโครโพรเซสเซอร ระบบบัสตางๆ อินพุตพอรต เอาต พุตพอรต 

องคประกอบภายใน และการออกแบบวงจรเพ่ือเชื่อมตอตัวควบคุมและประมวลผล การออกแบบพีซีบี การเขียน

โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงเพ่ือการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมตอเพ่ือการการสื่อสาร

และควบคุมระบบภายนอกผานทางพอรตสื่อสาร รวมถึง การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และ เสถียรภาพ 
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วิชานี้ ครอบคลุมท้ังหลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือท่ีใชออกแบบ และกรณีศึกษา ท้ังระดับ แพลตฟอรมสมอง

กลฝงตัว พีเอลซี และไมโครคอนโทรลเลอร 

   Microprocessor architecture, various types of bus system, input ports, output 

ports and other components; schematic design for controller, printed circuit board (pcb) design, 

controller program using assembly language and/or higher level languages; design of interfacing 

circuit for communication and controlling external circuits via serial port, usb, ethernet and 

other types of communication protocols. Communication among distributed systems; interfacing 

with external environments; energy conservation; safety and reliability; design principles; 

methodologies; design tools; case studies including plc, microcontroller and embedded linux 

platform.  
 

12018523 ไพธอนสำหรับการเรียนรูเชิงลึก     3 (3-0-6) 

   PYTHON FOR DEEP LEARNING 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   วิชานี้ศึกษาการเรียนรูเชิงลึกโดยใชภาษา PYTHON และไลบรารี KERAS ผานคำอธิบายท่ีเขาใจ

งายและนำการเรียนรูไปใชจริง ในรายวิชาสอดแทรกใหเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมท่ีเก่ียวของ เครื่องมือ

การเรียนรูเชิงลึกลาสุด ฝกปฏิบัติดวยแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอรวิทัศน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และอ่ืนๆ 

นักศึกษาจะไดเรียนรูทักษะเชิงปฏิบัติเพ่ือนำการเรียนรูเชิงลึกไปใชกับงานวิจัยของตนเอง 

   This course introduces the field of deep learning using the python language and 

the keras library. Students will learn and build their understanding through intuitive explanations 

and practical examples. In this subject includes cutting-edge innovations and coverage of the 

very latest deep learning tools. Practice with computer vision, natural-language processing, and 

other applications. Student will have the knowledge and hands-on skills to apply deep learning 

in your own attention. 
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12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 

   บนระบบสมองกลฝงตัว      3 (3-0-6) 

   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   การประมวลผลขอมูลและสัญญาณตางๆ ภายในระบบสมองกลฝงตัว การประมวลผลสัญญาณ

แบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณแบบอนาลอก การประยุกตใชงานเซนเซอรเชน การตรวจจับความเรง

หรือความลาดเอียง เซ็นเซอรแบบแสง สี ความเร็วรอบ เซ็นเซอรวัดกระแสไฟฟา และอ่ืนๆ,การสรางสัญญาณเพ่ือ

ควบคุมและสั่งการระบบและแอ็คชูเอเตอรการพัฒนาและการประยุกตใชระบบประมวลผลภาพบนระบบสมองกล

ฝงตัว การตรวจจับขอบ การตรวจมุม การตรวจจับพ้ืนผิวและการตรวจจับวัตถุในภาพ รวมท้ังการตรวจจับการ

เคลื่อนไหว  และการตรวจจับใบหนาบนระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละวิธีการ 

   Data and signal processing in embedded system, analog and digital signal 

processing, sensors applications, control signal for control system, image processing and 

development for embedded system : edge detection, corner detection, surface detection and 

object detection, motion detection, face detection on embedded system; analysis of 

algorithm’s benefits and disadvantages.  
 

12018525 ปญญาประดิษฐและขอมูลขนาดใหญสำหรับยุคไอโอที   3 (3-0-6) 

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  

   FOR INTERNET OF THINGS (IOT)    

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   วิชานี้อธิบายเก่ียวกับหลักการทางสถิติวิศวกรรม และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ การ

คาดการณผลลวงหนาเพ่ือปองกันปญหาการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลและปจจัยตางๆ การพัฒนาและการ

ประยุกตใชระบบปญญาประดิษฐ เชน ตรรกศาสตรกํากวม โครงขายประสาทเทียม อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม 

อัลกอริทึมเชิงกลุมปญญาประดิษฐแบบผสมผสานเพ่ือแกปญหาในการวิจัย การหาคำตอบหรือวิธีการแกปญหาท่ีดี

ท่ีสุด รวมไปถึงการคนหาคําตอบหรือองคความรูจากขอมูลจํานวนมหาศาล.  อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) กำลัง

เปลี่ยนโลกทางกายภาพของเราใหเปนระบบท่ีซับซอนและไดนามิกของอุปกรณท่ีเชื่อมตอในระดับท่ีไมเคยมีมากอน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทำใหการนำอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งไปใชอยางแพรหลายมากข้ึน ตั้งแตกลอง



 136   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

อุตสาหกรรมท่ีสามารถระบุภาพนับพันภายในสภาพแวดลอมของเรา ไปจนถึงเซ็นเซอรอัจฉริยะท่ีสามารถประเมิน

สภาพการเพาะปลูกในฟารม อุปกรณบานอัจฉริยะท่ีกำลังจะกลายเปนท่ีนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ  

   This subject provides engineering statistic and big data processing, yield 

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

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

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

records.  The internet of things is changing our physical world into an intricate and dynamic 

system of connected devices on an unprecedented scale. Advances in technology are making 

possible a more widespread adoption of iot, from industrial cameras that can pinpoint 

thousands of images within our environment, to smart sensors that can assess crop conditions 

on a farm, to the smart home devices that are turning out to be increasingly popular. 
 

5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

12018121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

สำหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา    3 (3-0-6) 

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICSIN ESD/EMI   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน ความรูพ้ืนฐานของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา สมการพ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี การแบง

รูปทรง พ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี  การประยุกตในปญหา

การคายประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา 

    Numerical electromagnetics analysis. Fundamentals of electromagnetics theory. 

Fundamental equations. Numerical electromagnetics in frequency domain. Geometrical 

discretization. Numerical electromagnetics in time domain. Application in ESD/EMI. 
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12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง     3 (3-0-6) 

HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื่องตน  ทฤษฎีของสายนำสัญญาณ  การวิเคราะหโดยใชเครือขาย

ไมโครเวฟ  วงจรแมทชิ่งและการใชแผนภาพสัญญาณ การออกแบบวงจรขยายโดยใชไมโครเวฟทรานซิสเตอร 

วงจรขยายกำลังสูง วงจรกำเนิดสัญญาณไมโครเวฟ 

 Introduction to electromagnetic theory. Transmission line theory. Microwave 

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

design. Microwave power amplifiers. Microwave Oscillators.  
 

12018422 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส   3 (3-0-6) 

  OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ระดับพลังงานและตัวพาประจุในสารก่ึงตัวนำ; กลไกการกระตุนพลังงานของประจุ (การกระตุน

ดวยแสงและดวยไฟฟา); หลักการของเครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส ไดแก อุปกรณใหแสงและ

จอภาพ (เชน หลอด LED จอผลึกเหลว จอพลาสมา กระดาศอิเล็กทรอนิกส และไมโครออปติกส) และอุปกรณรับ

แสง (เชน โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร และแผงพลังงานแสงอาทิตย) 

Energy band and charge carriers in semiconductors; Charge-excitation 

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

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

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

transistors, solar cells) 
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12018423 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได  3 (3-0-6) 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

วิชาบังคับกอน : เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

PREREQUISITE :OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

พฤติกรรมก่ึงตัวนำในสารอินทรีย; ระดับพลังงานในสารก่ึงตัวนำอินทรีย; อุปกรณใหแสงอินทรีย 

(โอเลด); ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาอินทรีย (โอเฟต); อุปกรโฟโตโวลเทอิกอินทรีย (แผงพลังแสงอาทิตยอินทรีย); 

อุปกรณท่ีทำจากวัสดุระดับนาโนสเกล (ทอคารบอนนาโนและลวดซิงคออกไซด); เทคโนโลยีการผลิต (แบบ

สุญญากาศและแบบสารละลาย); พลาสติกอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

Semiconducting behaviours in organic materials; Energy levels in organic 

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

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

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

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

12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง    3 (3-0-6) 

PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE :NONE 

พ้ืนฐานของสาขาทางดานแสงและการประยุกตใชงานดานเลเซอร, เสนใยแกวนำแสง และการ

ประมวลผลสัญญาณทางแสง เชน แสงถูกนำมาใช ในระบบท่ีทันสมัยสำหรับการเขารหัส , การจัดการ , การสง,  

การจัดเก็บ และ การเรียกขอมูลไดอยางไร วิชานี้ครอบคลุมเรื่องการเคลื่อนท่ีของแสงในตัวกลางไอโซทรอปก และ

ตัวกลางไบเรฟริงเจน (ตัวกลางท่ีมีคาดัชนีการหักเหของแสงท่ีข้ึนอยูกับโพลาไรเซชันและทิศทางการเคลื่อนท่ีของ

แสง)  พฤติกรรมของแสงท่ีมีตอรอยตอไดอิเล็กทริก การแทรกสอด ชองขยายสัญญาณทางแสง และหลักการของ

เลเซอร พ้ืนฐานของทอนำคลื่นแสง (รวมถึง ใยแกวนำแสง) และ อิเล็คโทร และอะคูสโต-ออฟติกมอดูเลชัน เนน

การออกแบบและวิเคราะหอุปกรณทางแสง และการใชงานในการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ 

The course introduces the basics of optical fields and their applications to lasers, 

optical fibers, and photonic signal processing, i.e., how light is used in modern systems for 

encoding, manipulating, transmitting, storing, and retrieving information. It covers light 

propagation in isotropic and birefringent optical media, behavior at dielectric interfaces, 
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interference, optical cavities and principles of laser action, the basics of optical waveguides 

(including optical fiber), and electro- and acousto-optic modulation. Emphasis is given to the 

design and analysis of optical devices, and their applications in communications and signal 

processing. 
 

12018426 นาโนโฟโตนิคส       3 (3-0-6) 

NANOPHOTONICS  

วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE :PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

นาโนโฟโตนิคเบื้องตนเนนใหความสำคัญกับวัสดุพ้ืนฐาน (ควอนตัมดอท, อนุภาคนาโน และโฟโต

นิคคริสตัล) เพ่ือการนำไปใช (เชน เลเซอร ตัวตรวจจับ เซ็นเซอร) และ ระบบอินทิเกรทเซอรกิต (โฟโตนิคอินทิเก

รทเซอรกิต และซิลิกอนโฟโตนิค) 

Introduction of nanophotonics, with focus on the basic material systems 

(quantum dots, nanoparticles, and photonic crystals) to devices applications (lasers, detectors, 

sensors) and to system integration (photonic integrated circuits and silicon photonics). 
 

12018831 คณิตศาสตรวิศวกรรมระบบการผลิต    3 (3–0–6) 

ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

  การวิเคราะหจำนวนเชิงซอน พีชคณิตเชิงเสนและเมทริกซ เวกเตอรแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ

ยอย 

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

equation 
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12018834 วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

  ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

อุปกรณสารก่ึงตัวนำ วงจรขยายในวงจรรวม วงจรขยายผลตางและวงจรหลายชั้น การตอบสนอง

ทางความถ่ี วงจรปอนกลับ วงจรดานเอาทพุทและวงจรขยายกำลังสูง  วงจรออปแอมป วงจรดิจิทอล CMOS  

วงจรความจำ 

  Basic semiconductor device, integrated-circuit amplifiers, differential and 

multistage amplifiers, frequency response, feedback, output stages and power amplifiers, 

operational amplifier circuits, CMOS digital logic circuits, memory circuits 

 

12018835 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต   3 (3-0-6) 

  DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ระบบดิจิทอลและเลขฐานสอง  บูลลีนและลอจิก การลดเกท  วงจรคอมไบเนชัน วงจรซีเควน

เชียล เสนทางขอมูลของอุปกรณ  การออกแบบรีจีสเตอร  ภาษาการออกแบบวงจร 

 Digital systems and binary numbers, boolean algebra and logic gates, gate-level 

minimization, combinational logic design, sequential logic design, datapath components, 

register-transfer level design, hardware description languages 

 

12018836 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

แบบจำลองการแปลงขอมูล สัญญาณรบกวนในการแปลงขอมูล การจำกัดสัญญาณรบกวนในการ

แปลงขอมูล การออกแบบวงจรรวมซีมอส  การออกแบบวงจรในการแปลงขอมูล วงจรกรองความถ่ีโดยใชพ้ืนฐาน

การอินทิเกรตในซีมอส 
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Data transformation model, noise in the data transformation, noise limitation in 

the data transformation, CMOS integrated circuit design, Data transformation circuit design, Filter 

circuit based on integrated CMOS. 

 

แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาสำเร็จปริญญาตรี 

ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018401 วิทยานิพนธ       48 (0-12-6) 

THESIS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

เปนการสืบคนหาขอมูลเพ่ือติดตามเทคโนโลยีและเตรียมการวิจัย ในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิศวกรรม

ระบบการผลิตข้ันสูง หรือการทดลองเพ่ือเตรียมทำวิจัยเชิงความคิดริเริ่ม และพัฒนางานวิจัย เปดโอกาสให

นักศึกษาทำการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาโดยเนนในการวิจัยท่ีใหไดผลงานใหมๆ 

This course provides searching information technology to track and prepare 

initiative research and development on information and system engineering.  Opportunities for a 

student to do research under the supervision of his/her advisor. The research should emphasize 

the originality and aim toward new and useful results in engineering sciences. 
 

ข. หมวดวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต * เรียนโดยไมนับหนวยกิต* 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018001 สัมมนา        1 (0-3-2) 

SEMINAR 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้เปนวิชาท่ีจะตองปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกจุดประสงคของวิชานี้ก็เพ่ือ

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานและเขาใจบทความทางเทคนิคพรอมท้ังการวิจัย และอธิบายผลแกผู

เขารับฟงการสัมมนานักศึกษาตองเสนอบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาแก

ผูรับฟงการสัมมนาและคณะกรรมการในการสัมมนา  
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This is the required courses which must be taken consecutively by master and 

doctoral students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, 

understanding and presenting the technical papers, the student must be assigned to have a 

presentation of research papers or his/her research under the supervision of advisor to an 

audience and committee in a seminar. 
 

ค. หมวดวิชาการวิจัย 3 หนวยกิต  

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018602 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต   3 (3-0-6) 

  RESEARCH METHODOLOGY FOR MANUFACTURING PROCESS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  หลักการของระเบียบวิจัย สำหรับกระบวนการผลิตมีเนื้อหาประกอบดวยการหาแหลงท่ีมาของ

ปญหา การสำรวจวรรณกรรม การคิด วิเคราะห และ ประเมินประเด็นสำคัญ การเตรียมขอเสนอการวิจัย เทคนิค

การเขียน และการนำเสนองานวิจัย 

  Principle of research methodology for manufacturing process including problem 

sources, literature survey, critical thinking, analysis and evaluation, preparation of research 

proposal, Research writing and presentation techniques. 
 

จ. หมวดวิชาเลือก 21 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชาท่ีสนใจดังตอไปนี้ (สามารถเลือกขามกลุมกันได) 
 

1. กลุมวิชาดานวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

2. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR ENGINEERING) 

3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

4. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 
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1. กลุมวิชาดานวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018811 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตรดานวิศวกรรมระบบการผลิต  3 (3-0-6) 

MATHEMATICAL MODELING OF PRODUCTION SYSTEMS ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้ศึกษาถึง ภาพรวมของหัวขอท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีความนาจะเปนของประเภทของระบบ

การผลิตอันไดแก ระบบการผลิตแบบอนุกรม และระบบประกอบการผลิตแบบอนุกรมเขาดวยกัน ไลนการผลิต

แบบรีเวิรค ไลนการผลิตแบบรีเอนทรานท รวมท้ังแบบจำลองทางคณิตศาสตรของเครื่องจักรในระบบการผลิตและ 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณการจัดการวัสดุ อีกวัตถุประสงคหนึ่งของหลักสูตรนี้ ก็คือ เพ่ืออภิปราย

เก่ียวกับรูปแบบมาตรฐานเหลานี้ และชี้ใหเห็นวาระบบการผลิตท่ีไดรับจะลดรูปเปนหนึ่งในรูปแบบมาตรฐานได

อยางไร ประเด็นเรื่องการบงชี้พารามิเตอรจะนำมาศึกษาเชนกัน การวัดประสิทธิภาพในแงของปริมาณงานท่ีได 

การทำงานในกระบวนการผลติ และสินคาสำเร็จรูปคงเหลือ , ปญหาเครื่องจักรถูกปดก้ัน และขาดแคลน, คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ, ความพึงพอใจของลูกคา และ คุณลักษณะชั่วคราว วิศวกรรมระบบการผลิต กลองเครื่องมือและ

กรณีศึกษาของการสรางแบบจำลอง 

The course include overview of relevant topics of Probability Theory Serial lines, 

assembly systems, lines with re-work, re-entrant lines including mathematical models of 

machines, and mathematical models of material handling devices. Another purpose of this 

course is to discuss these standard models and indicate how a given production system can be 

reduced to one of them. The issue of parameter identification is also addressed. Performance 

measures in terms of throughput, work-in-process and finished goods inventory, blockages, 

starvations, product quality, customer demands satisfaction, and transient characteristics. 

Production Systems Engineering Toolbox and case studies of modeling 
 

12018812 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 

 COMPUTER AIDED DESIGNS AND MANUFACTURING 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 
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รายวิชานี้มุงเนนไปท่ีการใชงานจริงของซอฟตแวรคอมพิวเตอรซ่ึงนำมาใชในการแกปญหาท่ี

เกิดข้ึนจริงในกระบวนการผลิตเชนปญหาเก่ียวกับการสั่น โครงสรางของแข็ง การไหลของของเหลว, มัลติฟสิกส,

การเพ่ิมประสิทธิภาพ, อุณหภูมิ ฯลฯประสบการณในรายวิชาสามารถนำมาใชวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน,ออกแบบ

ผลิตภัณฑ,ลดคาใชจายและปรบัปรุงกระบวนการผลิต 

This course focuses on the practical applications of computer software applied 

for solving actual problems in manufacturing processes such as the problems related 

tovibration, solid structure, fluidflow, multiphysics, optimization, thermal etc. The experience in 

the course can be applied to analyze the problem, design product, reduce cost and improve 

manufacturing process.  
 
 

12018813 การประยุกตระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

  APPLIED AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL PROCESS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

การประยุกตใชระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ประกอบดวยการระบุสิ่งท่ีจำเปนของระบบ การ

อินทริเกตอุปกรณตาง ๆ มอเตอร อุปกรณควบคุม และเซนเซอร ครอบคลุมถึงการวางระบบ การบำรุงรักษา และ

วิธีการทดสอบทางระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 และมาตรวิทยาวิศวกรรม 

Applications of industrial automation systems, including identification of system 

requirements, equipment integration, motors, controllers, and sensors, Coverage of set-up, 

maintenance, and testing of the automated system.Industry 4.0 and engineering metrology. 

 

12018814 วัสดุศาสตรเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต    3 (3-0-6) 

  MATERIAL SCIENCE FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้ประกอบดวยโครงสรางอะตอม, พันธะระหวางอะตอม, โครงสรางผลึก, ความบกพรอง, 

และการแพรภายในวัสดุ เนื้อหาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนเฟสและสมดุลของเฟสของวัสดุ สมบัติตาง ๆ ของวัสดุ 

ไดแก สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแสง สมบัติทางความรอน และสมบัติเชิงกล เทคโนโลยีการ

กระบวนการผลิตสมัยใหมเชน อุปกรณสารก่ึงตัวนำและฮารดดิสกไดรฟ การประยุกตใชวัสดุโลหะ เซรามิกส สาร

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

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

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

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

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

provided. 
 

12018815 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการขนสงและการผลิต   3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS FOR LOGISTIC AND MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

วิชานี้กลาวถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการผลิตและการ

ขนสง ตัวอยางระบบสมองกลฝงตัวท่ีใชงานไดจริงในการผลิต ระบบตรวจจับตำแหนงในการขนสง การประมวลผล

ขอมูลเพ่ือสรางบริการใหมๆ และระบบสมองกลฝงตัวแบบทันเวลาสำหรับงานอุตสาหกรรม 

This subject describes embedded system development process for 

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

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

 

12018816 การวิเคราะหสัญญาณและระบบเพ่ืองานประยุกตในอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

ANALYSIS FOR SIGNAL AND SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสัญญาณและระบบ ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆท่ีเปน

สัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมท้ังการประมวลขอดีและขอเสียและขอจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิง

ตัวเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณเชิงอุปมาน คณิตศาสตรท่ีใชในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณ

อันดับ (sequence) และรูปแบบตางๆของอันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการสุมสัญญาณ การ

วิเคราะหในเชิงความถ่ี การเกิดสภาพความซ้ำซอน (aliasing effect) การสรางสัญญาณคืนจากสัญญาณท่ีผานการ

สุมมาแลว การแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับพ้ืนฐานตางๆ ฟงกชั่นของระบบ H(z) การประวิงของหนวย

สัญญาณโพลและซีโร เสถียรภาพของระบบ ความสัมพันธของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอ่ืนๆ การแปลง

ฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภทตางๆ การลดภาระการคำนวณการแปลงฟูริเยรเม่ือจำนวนขอมูลมีคาตางๆ เชน
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เปนจำนวนปฐม จำนวนขอมูลเปนสองยกกำลัง การแยกยอยเชิงเวลาและการแยกยอยเชิงความถ่ี การคูณประสาน

แบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและคุณสมบัติตางๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขแบบอิม

พัลสจำกัด (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไมจำกัด (IIR Filter) ท่ีสามารถประยกุตในงานอุตสาหกรรม 

การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงตัวเลขโดยใชคุณสมบัติของสัญญาณตอเนื่องโดยการแปลงทางความถ่ี การ

พิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ีดวยตัว

ประมวลสัญญาณเชิงตัวเลข 

This course includes the following topics: fundamental of signal and systems, 

signal & signal processing, structure of digital signal processors, hardware realizations, digital 

filters, FFT processors, advantages & disadvantages of digital signal processing, the continuous-

time signals and systems with their impulse responses, frequency responses and zero, sampling 

theory and signal reconstruction considered before the discrete-time signals and systems and 

their transformation techniques, DFT and FFT, IIR and FIR digital filters designs for industrial 

applications and their hardware point of views. 
 

12018817 การวิเคราะหเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS FOR MANUFACTURING INDUSTRY 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

หลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติสำหรับการศึกษาข้ันสูงตอไป ในดานการ

ออกแบบการทดลอง ระบบไมแนนอน และการจำลอง 

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

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

simulation. 
 

12018818 การออกแบบและกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑข้ึนรูป  3 (3-0-6) 

  DESIGN AND MANUFACTURING FOR MATERIAL FORMING PROCESSES 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 
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  ประเภทและคุณสมบัติของโลหะและพลาสติกท่ีใชเปนชิ้นงาน ประเภทของวัสดุท่ีใชทำเครื่องมือ

ปมข้ึนรูป กระบวนการข้ึนรูปแบบตาง ๆ การออกแบบและกระบวนการผลิตแมพิมพและเครื่องจักรกลสำหรับการ

ปมข้ึนรูป การหลอข้ึนรูป การฉีดข้ึนรูป การทดสอบแมพิมพและชิ้นงานหลังกระบวนการผลิต 

Types and properties of metal and plastic manufactured by forming processes, 

types of forming processes, design and manufacturing of stamping dies, casting dies, injection 

mold, testing of tooling and manufactured products. 
 

12018819 การจัดการพลังงานอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

  INDUSTRIAL ENERGY MANAGEMENT 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการในการบริหารจัดการพลังงานในมุมมองของอุตสาหกรรม เชน

ระบบกรอบอาคาร ระบบแสงสวาง และระบบปรับอากาศ การใชพลังงานทางเลือกในอุตสาหรรม การนำความ

รอนเหลือท้ิงกลับมาใช การใชระบบพลังงานจากภายนอก รวมถึงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและคารบอน

ฟุตพริ้นท และความยั่งยืนในการผลิต 

 This course covers the overview of principles of energy management from the 

industrial perspectives such as building envelope, lighting and HVAC systems, the use of 

alternative energy in industry, waste heat recovery, energy system outsourcing as well as carbon 

emission and carbon footprint, and sustainability in manufacturing.  
 

12018820 ความเขากันไดทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟาในกระบวนการผลิต  3 (3-0-6) 

  ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IN MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับความเขากันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟาและความเขา

กันไดทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอระบบ  สัญญาณ การสงสัญญาณผานสายสง 

ความเท่ียงของสัญญาณ  ความไมเปนเชิงเสนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  การคายประจุไฟฟาสถิต และ การระ

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

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

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

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

12018721 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ     3 (3-0-6) 

STATISTICAL QUALITY CONTROL 

หลักพ้ืนฐานของของการปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการดีเอ็มเอไอซี (นิยาม การวัด การวิเคราะห 

การปรับปรุง และการควบคุม) สถิติสำหรับควบคุมระบบ แผนภาพควบคุมสำหรับตัวแปรตาง ๆ แผนภาพควบคุม

สำหรับแอตทริบิวต การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ และการวิเคราะหความสามารถของการวัดระบบ 

Basic concepts of quality improvement, the DMAIC process (define, measure, 

analyze, improve, and control), statistical process control, control charts for variables, control 

charts for attributes, analysis of process capability and measurement system capability. 
 

12018722 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรมการผลิต  3 (3-0-6) 

DESIGN OF EXPERIMENT IN PRODUCTION ENGINEERING 

แนวคิดของการออกแบบการทดลองและความสามารถในการประยุกตใชใหเหมาะสมกับงานทาง

วิศวกรรมและงานวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล บล็อค และคอนฟาวดิงซ 

ลาตินสแควร แบบจำลองการถดถอยแบบหลายตัวแปร การออกแบบการตอบสนองพ้ืนผิว การออกแบบท่ีทนทาน

การออกแบบแบบเนสและสปลิทพลอท  

Concepts of design of experiments and be able to apply suitable techniques to 

conduct engineering and scientific research and development.Factorial Design, Blocking and 

Confounding, Latin Squares, Multi-variable Regression Models, Response Surface Designs, Robust 

Parameter Design, Nested and Split-Plot Designs. 
 

12018723 เหมืองขอมูลและเครื่องมือวิเคราะห   3 (3-0-6) 

DATA MINING AND ANALYSIS TOOLS 

รายวชิานี้ประกอบดวยการทำเหมืองขอมูลและเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห ครอบคลุมถึงการใช

โปรแรมตาง ๆ เชน เอสคิวแอลโปรแกรม อารโปรแกรม เอ็กเซล เจเอ็มพีซอฟตแวร และมินิแทปซอฟตแวร  
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This course contains various data mining and analysis tools.SQL programming, R 

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

12018821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICS IN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 1 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูง 

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

advanced manufacturing system. 
 

12018822 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 2    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 2 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูงและมี

เนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1 

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

advanced manufacturing systemand related with the selected topics in advanced manufacturing 

system 1. 
 

12018823 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 3    3 (3-0-6) 

  SELECTED TOPICSIN ADVANCED MANUFACTURING SYSTEM 3 
รายวิชาจะครอบคลุมเนื้อหาท่ีนาสนใจ ซ่ึงถูกเลือกโดยผูสอนท่ีเก่ียวกับระบบการผลิตข้ันสูงและมี

เนื้อหาสัมพันธกับกับรายวิชาหัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง2 

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

manufacturing system and related with the selected topics in advanced manufacturing system 

2. 

 

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

 การศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ สำหรับการแกปญหา

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมดวยการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงประยุกต ไดแก พีชคณิตเชิงเสน โครงขาย

ประสาทเทียม การเรียนรูเชิงลึก  PyTorch การวิเคราะหขอมูลและการออกแบบโปรแกรมตามแบบจำลองและ

ปญญาประดิษฐ  นักศึกษาจะไดเรียนรูเก่ียวกับการรวมระบบในอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมตอถึงกัน การพัฒนาระบบท่ีมี
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อยูใหทันสมัยและทำงานอยางถูกตอง การเขาถึงขอมูลท่ีซอนอยู ไมวาจะโดยใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูหรืออัพเกรดระบบ 

รวมถึงการจัดเก็บขอมูล วิเคราะห และแสดงผลดวย  

  This course includes Python programming, Artificial Intelligence programming for 

solving manufacturing problems with design and development, topics include linear algebra, 

neural networks, deep learning, PyTorch, data analysis, programing model-based design and 

artificial intelligence. The student will learn about system integration (SI) in this connected 

industry landscape, develop existing systems up to date and working properly, access to latent 

data by using existing technologies or upgrading systems. This subject also includes the data 

collection and storage, analysis and display. 

 

2. ก ลุม วิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับ วิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION FOR 

ENGINEERING) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

12018123 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

COMPUTER AIDED ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

การใชงานในวงกวางของซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการวิเคราะหงานวิศวกรรม ซ่ึงรวมถึง

การวิเคราะหทางไฟไนทเอลิเมนต พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ การถายเทความรอน การสั่น มัลติฟสิกส การ

เพ่ิมประสิทธิภาพ และอ่ืนๆ 

The broad usage of computer software to aid in engineering analysis tasks. It 

includes Finite Element Analysis (FEA), Computational Fluid Dynamics (CFD), heat transfer, 

vibration, multiphysics, optimization, etc  
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12018124 ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนตในงานวิศวกรรม   3 (3-0-6) 

FINITE ELEMENT METHOD IN ENGINEERING   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนต คือเทคนิคการคำนวณเชิงตัวเลขโดยการหาคำตอบโดยประมาณจาก

เง่ือนไขคาขอบสำหรับสมการอนุพันธยอย ระเบียบวิธีการนี้จะใชการแบงโดเมนปญหาท้ังหมดเปนสวนงาย เรียกวา 

องคประกอบยอย และวิธีการแปรผันจากแคลคูลัสของการเปลี่ยนแปลงในการแกปญหาโดยลดความผิดพลาดของ

ฟงกชันท่ีเก่ียวของ ในบทเรียนนี้ นักศึกษาจะไดรูจักการประยุกตใชระเบียบวิธีทางไฟไนทเอลิเมนตสำหรับ

แกปญหาตัวอยางทางวิศวกรรมเชน การสั่นสะเทือน การนำความรอน มิลติฟสิกส และอ่ืนๆ 

A numerical technique for finding approximate solutions to boundary value 

problems for partial differential equations. It uses subdivision of a whole problem domain into 

simpler parts, called finite elements, and variational methods from the calculus of variations to 

solve the problem by minimizing an associated error function. In this course, students will apply 

the FEM to solve several problems in engineering such as vibration, heat transfer, multiphysics, 

etc.  
 

12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณในงานวิศวกรรมและการผลิต  3 (3-0-6) 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR ENGINEERING AND MANUFACTURING 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

เปนสาขาของกลศาสตรของไหลท่ีใชวิธีการเชิงตัวเลขและอัลกอริทึมในการแก และวิเคราะห

ปญหาท่ีเก่ียวของกับการไหลของของเหลว เชน การไหลของของไหลแบบอัดได อัดไมได แบบสภาวะคงท่ี ไมคงท่ี 

แบบราบเรียบ และแบบปนปวน เปนตน เนนการประยุกตใชเพ่ือแกปญหาโจทยวิศวกรรมและการผลิต 

a branch of fluid mechanics that uses numerical methods and algorithms to solve 

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

unsteady, laminar and turbulent flows, etc. This course focuses on solving the engineering and 

manufacturing problems.  
 



 152   มคอ.2 
 

ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

12018621 เทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ     3 (3-0-6) 

HARD DISK DRIVE TECHNOLOGY  

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  สวนประกอบและระบบตางๆ ของฮารดดิสกไดรฟ, ระบบยอยในการบันทึกขอมูล, ระบบ

เครื่องกล, ระบบควบคุมดวยเซอรโว, ตัวควบคุมและการเชื่มตอในฮารดดิสกไดรฟแบบตางๆ เชน SATA, SAS, ATI 

HDD components and system integration, recording subsystem, Mechanical 

System, Servo Control, HDD Controller and Interface (SATA, SAS, ATI) 
 

12018622  การประมวลผลสัญญาณ      3(3-0-6) 

SIGNAL PROCESSING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE :NONE 

ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟาประเภทตางๆท่ีเปนสัญญาณจริงและสัญญาณทางทฤษฎีรวมท้ัง

การประมวลขอดีและขอเสียและขอจำกัดของการประมวลสัญญาณเชิงเลขเปรียบเทียบกับการประมวลสัญญาณ

เชิงอุปมานคณิตศาสตรท่ีใชในการนำเสนอและประมวลผลสัญญาณอันดับ (sequence) และรูปแบบตางๆของ

อันดับสมการคณิตศาสตรของอันดับทฤษฎีการสุมสัญญาณการวิเคราะหในเชิงความถ่ีการเกิดสภาพความซ้ำซอน 

(aliasing effect) การสรางสัญญาณคืนจากสัญญาณท่ีผานการสุมมาแลวการแปลงแบบ Z ของสัญญาณอันดับ

พ้ืนฐานตางๆฟงกชั่นของระบบ H(z) การประวิงของหนวยสัญญาณโพลและซีโรเสถียรภาพของระบบความสัมพันธ

ของการแปลงแบบ Z กับการแปลงแบบอ่ืนๆการแปลงฟูริเยรกับสัญญาณอันดับประเภทตางๆการลดภาระการ

คำนวณการแปลงฟูริเยรเม่ือจำนวนขอมูลมีคาตางๆเชนเปนจำนวนปฐมจำนวนขอมูลเปนสองยกกำลังการแยกยอย

เชิงเวลาและการแยกยอยเชิงความถ่ีการคูณประสานแบบเร็วเทคนิคการคำนวณการแปลงแบบเร็วนิยามและ

คุณสมบัติตางๆของวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขแบบอิมพัลสจำกัด (FIR Filter) วงจรกรองความถ่ีแบบอิมพัลสไม

จำกัด (IIR Filter) การออกแบบวงจรกรองความถ่ีเชิงเลขโดยใชคุณสมบัติของสัญญาณตอเนื่องโดยการแปลงทาง

ความถ่ีการพิจารณาการใชหนาตางแบบตางๆโครงสรางแบบโครงขาย (lattice) และการพัฒนาวงจรกรองความถ่ี

ดวยตัวประมวลสัญญาณเชิงเลข 

This course includes the following topics: signal & signal processing, structure of 

digital signal processors, hardware realizations, digital filters, FFT processors, advantages 

&disadvantages of digital signal processing, the continuous-time signals and systems with their 
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impulse responses, frequency responses and zero, sampling theory and signal reconstruction 

considered before the discrete-time signals and systems and their transformation techniques, 

DFT and FFT, IIR and FIR digital filters designs and their hardware point of views. 
 

12018623 การประมวลสัญญาณในระบบบันทึกขอมูล    3 (3-0-6) 

  SIGNAL PROCESSING IN DATA STORAGE 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

บล็อกไดอะแกรมของกระบวนการเขียนและอานสัญญาณ สัญญาณเขียน (NRZ, NRZI) ทรานสิ

ชัน ประเภทของสัญญาณรบกวน การประมวลผลสวนหนา ชองสัญญาณบันทึกขอมูลแนวนอนแนวตั้ง ทารเกตพี

อาร วงจรอิควอลไลสแบบ MMSE วงจรอิควอลไลสปรับคาได พีอารเอ็มแอล รหัสจำกัดความยาวบิตซ้ำ รหัสบล็อก

เชิงเสน ชองสัญญาณวนซ้ำ การออพติไมสชองสัญญาณ การกูคืนสัญญาณทางเวลาการประมวลผลสัญญาณแบบ 2 

มิติสำหรับเทคโนโลยีการบันทึกขอมูลในอนาคต เชน การบันทึกขอมูลแบบบิตแพตเทิรนมีเดีย การบันทึกขอมูลเชิง

แมเหล็กแบบสองมิติ การบันทึกขอมูลแบบความรอนเขาชวย เปนตน 

Block Diagram of Read/Write Process, Write Signal (NRZ, NRZI), Transition, Types 

of Noise, Front-End Processing, Recording Channels (LMR, PMR), Partial Response (PR) Target, 

MMSE equalizer, Adaptive equalizer, PRML, Runlength-limited codes, Linear Block codes, Timing 

Recovery, Iterative Channels, Channel Optimization, Timing Recovery,  Pre Amplifier in Read 

Channel. Two dimensional signal processing for future magnetic recording system e.g., Bit-

Patterned Media Recording, Two-Dimensional Magnetic Recording, and Heat-Assisted Magnetic 

Recording. 
 

12018624 ทฤษฎีการเขารหัส      3 (3-0-6) 

CODING THEORY  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

พ้ืนฐานและคณิตศาสตรสำหรับการเขาและถอดรหัสชองสัญญาณ เชน สนามจำกัด พีชคณิตแบบ

แอบสแทรก รหัส  BCH รหัสโพลีโนเมียลซิคลิก การถอดรหัส BCH และรหัสรีดโซโลมอน การถอดรหัสรีด

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

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

codes;  Soft decoding of RS codes. 
 

12018625 ทฤษฎีการเขารหัสข้ันสูงและการประยุกตใชงาน  3 (3-0-6) 

ADVANCED CODING THEORY AND APPLICATIONS  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

แนวคิดพ้ืนฐานและคณิตศาสตรในทฤษฎีการเขารหัสชองสัญญาณ รหัสบล็อกเชิงเสน รหัสซ้ำ 

รหัสแฮมมิง รหัสพาริตี้เช็ก รหัสคอนโวลูชัน การถอดรหัสแบบวิเทอรบิ  การถอดรหัสแบบซอฟต การถอดรหัสวน

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

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

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

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

codes, (0, G/I) codes, Channel Optimization methods. 
 

3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018221 วัสดุอิเล็กทรอนิกส      3 (3-0-6) 

ELECTRONIC MATERIALS  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาถึงสมบัติ และหลักการพ้ืนฐาน ในการเลือกวัสดุและ กระบวนการประดิษฐวัสดุสำหรับงาน

อิเล็กทรอนิกส รวมท้ัง วัสดุตัวนำ วัสดุไดอิเล็กทริก และฉนวน ศึกษาวัสดุท่ีมีสมบัติเปน วัสดุไพอิโซอิเล็กทริก วัสดุ

ไพโรอิเล็กทริก วัสดุอิเล็กโทรออฟติก วัสดุแมเหล็ก และวัสดุเฟรโรอิเล็กทริก  

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

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

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

magnetic materials and ferroelectric materials. 
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12018222  วัสดุท่ีใชในการผลิตข้ันสูง     3 (3-0-6) 

SELECTED MATERIALS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

การศึกษาถึงสมบัติของวัสดุท่ีถูกเลือกใชในอุตสาหกรรมตางๆ ท้ังสมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส สมบัติทางแสง ความเสียหายและการสึกหรอจากการใชงานในอุตสาหกรรมการผลิตของวัสดุใน

กลุม โลหะ พอรลิเมอร เซรามิกส วัสดุผสม  รวมถึงการเลือก และปรับปรุงวัสดุใหมีสมบัติเหมาะสมตามการใชงาน

ในการผลิต และการปองการการเสียหายของวัสดุ  

  Study on the mechanical properties, electrical properties, electronics, optical 

properties, fracture, and fatigue of materials for advanced manufacturing industries. Study on 

the applications of materials including metals, polymers, ceramics and composites to selecting 

and improving materials to have suitable properties according to the use in production and to 

prevent materials damage. 

 

12018223 เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุข้ันสูง      3 (3-0-6) 

ADVANCED MATERIALS FABRICATION TECHNOLOGY 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

หัวขอของรายวิชานี้ประกอบไปดวย หลักการของการข้ึนรูปวัสดุข้ันสูงแบบตางๆ, ความหมาะสม, 

ประสิทธิภาพ การควบคุม ความสามารถ และขอจำกัดสำหรับประยุกตใชในการผลิต พ้ืนฐานความเขาใจของ

เทคโนโลยีแบบตาง ๆ เชน เทคโนโลยีการเคลือบโดยไอเชิงฟสิกสและไอเชิงเคมี เทคโนโลยีการข้ึนรูปฟลมบาง 

เทคโนโลยีการปลูกผลึก และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีมีความทันสมัย 

The course includes the following topics: the principles of advanced fabrication 

techniques its suitability, performance, control, capabilities, and limitations, the basic 

understanding of different fabrication technology such as physical and chemical vapor 

deposition technology, Thin-film technology, Crystal growth technology and also. 
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12018224 การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงเคมีของวัสดุ   3 (3-0-6) 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATIONS OF MATERIALS 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

รายวิชานี้ใหความรูเก่ียวกับเทคนิคในการวิเคราะหสำหรับการวัดสมบัติของวัสดุและอุปกรณของ

สารก่ึงตัวนำ เนื้อหาครอบคลุมวิธีการวิเคราะหทางไฟฟา การวิเคราะหทางแสง รวมถึงการวิเคราะหสมบัติทางเคมี

และสมบัติทางกายภาพ 

This course provides the characterization techniques for measuring 

semiconductor materials and devices. Coverage includes the full range of electrical and optical 

characterization methods, including the more specialized chemical and physical techniques. 

 

12018421 ฟสิกสของอุปกรณกึ่งตัวนำ     3 (3-0-6) 

  PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

โครงสรางอะตอมของวัสดุสถานะแข็ง ทฤษฏีระดับพลังงาน; หัวตอเหมือนและหัวตอตางชนิด 

เชน หัวตอพีเอ็น ไดโอด ทรานซิสเตอร (ทรานซิสเตอรแบบหัวตอสองข้ัว และทรานซิสเตอรแบบสนามไฟฟา) 

เทคโนโลยีฟลมบาง เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ 

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

charge carriers, and density of states in semiconductors; Homo- and hetero-junction devices: pn 

junction, Diode; Transistors (Bipolar junction transistors, Field-effect transistors); Electronic 

sensors; Thin-film technologies; MEMS; Device fabrication techniques.  
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12018633 วัสดุเพ่ือพลังงานและความย่ังยืน     3 (3-0-6) 

MATERIALS FOR ENERGY AND SUSTAINABILITY 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปดวย เหตุผลในการศึกษาเรื่องพ้ืนฐานดานวัสดุเพ่ือพลังงานและความ

ยั่งยืน การไหลของพลังงานและวัสดุ วัสดุท่ีเก่ียวของกับพลังงานทางเลือก วัสดุเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพดาน

พลังงาน ความหมายของความยั่งยืน และ วัฎจักรชีวิตและการนำวัสดุกลับมาใชใหมเพ่ือความยั่งยืน 

This course includes the motivation to study the fundamental of materials for 

energy and sustainability, energy and materials flow, materials for renewable energy sources, 

materials for energy efficiency improvement, sustainability meaning, and life cycle and recycle 

of materials for sustainability. 
 

4. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

12018302 การเรียนรูของเครื่องจักร      3 (3-0-6) 

   MACHINE LEARNING    

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   ศึกษาถึงการเรียนรูของอัลกอริท่ึมโดยเนื้อหารายวิชาประกอบดวย การประมาณการคาสูงสุด 

แบบจำลองฮิทเดนมาคอฟ อัลกอริท่ึมแบบวิเตอรบิ อัลกอริทึมแบบประมาณคาสูงสุด โครงขายประสาทเทียมแบบ

ไมเชิงเสน แบ็คพล็อพ รีออเคอรเรน ไดแก BPTT/RTRL/LSTM การแยกคาขอบเขตสูงสุด ซัพพอรตเวคเตอรแม

ทชีน การเรียนรูแบบคิว การเรียนรูแบบทีดี ฮิวคลามบิ้ง และจีเนทิคอัลกอริท่ึมพ้ืนฐานทฤษฏีขอมูล และการหา

แบบยูนิเวอรแซล 

   Students understand basic knowledge of essential learning algorithms. The 

course will cover topics of maximum likelihood and maximum a posteriori estimator, Hidden 

Markov Models, Viterbi algorithm, Expectation Maximization algorithm, nonlinear neural 

networks and backprop, recurrence: BPTT/RTRL/LSTM, Maximal Margin Classifier, Support Vector 

Machines, Q-learning, TD-learning, Hill-climbing and genetic algorithms, information theory basics 

and universal search 
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12018304 เทคนิคในปญญาประดิษฐ     3 (3-0-6) 

   TECHNIQUES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE    

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   ศึกษาถึงการประยุกตใชงานและเทคนิคในปญญาประดิษฐ รายวิชาประกอบดวย พ้ืนฐานการ

ออกแบบและรายละเอียดสำหรับเรชั่นเนลเอเจน การแกปญหาโดยใชเทคนิคการคนหาเฮริสติก การคนหาท่ี

เหมาะสม การแกปญหาโดยการใชเทคนิคตางๆ เชน โลจิกและอินเตอรเฟเรนเทคนิค หลักการความไมแนนอนของ

ขอมูล ไดแก พ้ืนฐานของหลักการความไมแนนอนและทฤษฏีการตัดสินใจ โครงขายเบเยเซียน การวางแผนการ

ตัดสินใจแบบมารคอฟ การวางแผนการดำเนินการ การวางแผนและการดำเนินงานของการเรียนรูของเครื่องจักร 

แผนผังตนไมของการตัดสินใจการเรียนรู การเรียนรูแบบอินดักทีฟการประมาณการเรียนรูท่ีถูกตอง 

   The course gives an overview of application areas and techniques in Artificial 

Intelligence. The course covers the following topics: design principles and specification 

mechanisms for rational agents, problem solving using heuristic search techniques, optimizing 

search; problem solving using knowledge-based techniques: logic and inference techniques, 

reasoning about space and time, representation of ontologies; representation and reasoning in 

the common sense world, problem solving using uncertain knowledge and information: basic 

concepts of probability and decision theory; Bayesian Networks; planning with Markov decision 

problems, action planning: automatic generation of partially ordered action plans; planning and 

execution machine learning: learning decision trees; inductive learning; probably approximately 

correct learning. 
 

12018321 การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6) 

   IMAGE PROCESSING 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   เปนรายวิชารวมระบบคอมพิวเตอรและเครื่องจักรวิทัศน ในรายวิชานี้จะประกอบไปดวยการรับ

สัญญาณภาพและการประมวลผลภาพ อาทิ การแปลงโหมดสี การหาขอบของวัตถุ การวิเคราะหรูปทรง การ

ตรวจหารูปทรง การคนหาวัถตุจากความเหมือน การทำ STEREO VISION การสรางรูปทรง 3D จากรปูภาพ ระบบ

ประมวลผลแบบตามเวลาจริง การจดจำเปาหมาย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบคุณภาพ 

   An introductory course on computer vision and machine vision. Topics covered 

include difference between computer and machine vision, image capture and processing, 
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filtering, thresholds, edge detection, shape analysis, shape detection, pattern matching, stereo 

ranging, 3D models from images, real-time vision systems, recognition of targets, and 

applications including inspection 
 

12018322 หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสูง      3 (3-0-6) 

ROBOTICS FOR ADVANCED MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

วิชานี้นำเสนออยางสมจริงเก่ียวกับหุนยนตอุตสาหกรรม จลนศาสตรของแขนกลอุตสาหกรรม 

การควบคุมขอตอแขนกล และพลศาสตร เชนเดียวกับ การทำโมเดลกลอง การแยกคุณลักษณะเพ่ือสรางโครงขาย

ประสาทเทียม การประมวลผลภาพ และเรขาคณิตหลายมุมมอง พ้ืนท่ีเหลานี้จะถูกนํามารวมกันในท่ีสุด ผานการ

อภิปรายอยางกวางขวางดวยระบบวิชวลเซอรโว ท้ังแบบวิชวลเซอรโวแบบตำแหนง (PBVS) และวิชวลเซอรโวแบบ

ภาพ (IBVS) โดยใช CiRACORE เปนแพลตฟอรมหลักสำหรับการควบคุมหุนยนต  ระบบอัตโนมัติ  และ

ปญญาประดิษฐเขาดวยกัน  

   This course is taken on a realistic walkthrough the fundamentals of industrial 

robots, manipulator-arm kinematics, dynamics, and joint-level control, as well as camera 

modeling, feature extraction, image processing, and multi-view geometry. These areas are finally 

brought together through extensive discussion of visual servo systems both Position-Based 

Visual Servo (PBVS) and Image-Based Visual Servo (IBVS).  Using CiRA CORE as a major platform 

to control robotics, automation, and artificial intelligence. 
 

12018323 การเรียนรูจดจำสำหรับจักรกลวิทัศน    3 (3-0-6) 

   PATTERN RECOGNITION FOR MACHINE VISION 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   สำหรับรายวิชานี้จะอธิบายการใชเทคนิคการรูจำรูปแบบเพ่ือแกปญหาของจักรกลวิทัศน หัวขอ

ท้ังหมดประกอบไปดวย ภาพรวมของปญหาของเครื่องจักรวิสัยทัศนและการจัดประเภทรูปแบบ ขอมูลจากภาพ

และการประมวลผล การแยกคุณลักษณะจากภาพ การรูจำวัตถุลักษณะทางกายภาพ ทฤษฎีการตัดสินใจ และ

ทฤษฎีการจัดกลุมหรือคลัสเตอร 

   The applications of pattern recognition techniques to problems of machine 

vision is the main focus for this course. Topics covered include, an overview of problems of 
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machine vision and pattern classification, image formation and processing, feature extraction 

from images, biological object recognition, bayesian decision theory, and clustering. 
 

12018324 โครงขายนิวรอนและการเรียนรูเชิงลึก     3 (3-0-6) 

   NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   รายวิชานี้ เรียนรูเก่ียวกับแนวโนมเทคโนโลยีท่ีสำคัญในการผลักดันการเรียนรูเชิงลึก สามารถ

สราง ฝก และใชโครงขายนิวรอนเชื่อมตอกันอยางเต็มรูปแบบ รูวิธีการใชโครงขายนิวรอนท่ีมีประสิทธิภาพ (เปน

เวคเตอร) และทำความเขาใจเก่ียวกับพารามิเตอรท่ีสำคัญในสถาปตยกรรมของโครงขายนิวรอน 

   In this course, student will learn the foundations of deep learning and the major 

technology trends driving Deep Learning. Learner will be able to build, train and apply fully 

connected deep neural networks, knowing how to implement efficient (vectorized) neural 

networks, and understand the key parameters in a neural network's architecture. 
 

12018521 การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและการประยุกต    3 (3-0-6) 

   EMBEDDED SYSTEM DESIGN AND APPLICATION 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   ภาพรวม นิยามความหมายและตัวอยางของระบบสมองกลฝงตัว องคประกอบของระบบสมอง

กลฝงตัว วิธีการในการออกแบบระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะหปญหา รูปแบบแนวทางการแกไขปญหา การ

ออกแบบหรือเลือกใชตัวควบคุม, เซ็นเซอรและแอ็คชูเอเตอร การออกแบบระบบและโปรแกรมโดยใชวิธีการการ

ไหลของขอมูลและวิธีการเชิงวัตุ ระดับในการประมวลผลบนระบบสมองกลฝงตัว การรวมระบบและพ้ืนฐานการ

ติดตอสื่อสารระหวางระบบรวมถึงการวางแผนขอบขายงานและการออกแบบแพลตฟอรมสำหรับพัฒนาตอยอด

การสรางระบบโดยมีหลักการและแนวคิดเชิงนวัตกรรมรองรับเชน การพัฒนาหุนยนต การสรางระบบอัตโนมัติ

ภายในยานยนต เปนตน 

   Overviews, meanings, descriptions and examples of embedded system, 

embedded system components, embedded system design methodology, problem analysis, 

design pattern, controller, sensor and actuator, data flow model, object oriented methodology, 

processing levels for embedded system, system integration and communication, framework and 
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platform design, system design based on innovative thinking :robotics and automatic system for 

automotive. 
 

12018522 ไมโครโพรเซสเซอรและการเช่ือมตอใชงานสำหรบั 

   ระบบสมองกลฝงตัว      3 (3-0-6) 

   MICROPROCESSOR AND INTERFACING FOR EMBEDDED SYSTEM 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   โครงสรางของระบบไมโครโพรเซสเซอร ระบบบัสตางๆ อินพุตพอรต เอาต พุตพอรต 

องคประกอบภายใน และการออกแบบวงจรเพ่ือเชื่อมตอตัวควบคุมและประมวลผล การออกแบบพีซีบี การเขียน

โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงเพ่ือการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมตอเพ่ือการการสื่อสาร

และควบคุมระบบภายนอกผานทางพอรตสื่อสาร รวมถึง การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และ เสถียรภาพ 

วิชานี้ ครอบคลุมท้ังหลักการออกแบบ วิธีการ เครื่องมือท่ีใชออกแบบ และกรณีศึกษา ท้ังระดับ แพลตฟอรมสมอง

กลฝงตัว พีเอลซี และไมโครคอนโทรลเลอร 

   Microprocessor architecture, various types of bus system, input ports, output 

ports andother components; schematic design for controller, printed circuit board (pcb) 

design,controller program using assembly language and/or higher levellanguages; design of 

interfacing circuit for communication and controlling external circuits via serial port, usb, 

ethernet andother types of communication protocols. Communication among distributed 

systems; interfacing with external environments; energy conservation; safety and reliability; 

design principles; methodologies; design tools; case studiesincluding plc, microcontroller and 

embedded linux platform.  
 

12018523 ไพธอนสำหรับการเรียนรูเชิงลึก     3 (3-0-6) 

   PYTHON FOR DEEP LEARNING 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   วิชานี้ศึกษาการเรียนรูเชิงลึกโดยใชภาษา PYTHON และไลบรารี KERAS ผานคำอธิบายท่ีเขาใจ

งายและนำการเรียนรูไปใชจริง ในรายวิชาสอดแทรกใหเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมท่ีเก่ียวของ เครื่องมือ

การเรียนรูเชิงลึกลาสุด ฝกปฏิบัติดวยแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอรวิทัศน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และอ่ืนๆ 

นักศึกษาจะไดเรียนรูทักษะเชิงปฏิบัติเพ่ือนำการเรียนรูเชิงลึกไปใชกับงานวิจัยของตนเอง 
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   This course introduces the field of deep learning using the python language and 

the keras library. Students will learn and build their understanding through intuitive explanations 

and practical examples. In this subject includes cutting-edge innovations and coverage of the 

very latest deep learning tools. Practice with computer vision, natural-language processing, and 

other applications. Student will have the knowledge and hands-on skills to apply deep learning 

in your own attention. 
 

12018524 การประมวลผลสัญญาณและการประมวลผลภาพ 

   บนระบบสมองกลฝงตัว      3 (3-0-6) 

   SIGNAL AND IMAGE PROCESSING FOR EMBEDDED SYSTEM 

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   การประมวลผลขอมูลและสัญญาณตางๆ ภายในระบบสมองกลฝงตัว การประมวลผลสัญญาณ

แบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณแบบอนาลอก การประยุกตใชงานเซนเซอรเชน การตรวจจับความเรง

หรือความลาดเอียง เซ็นเซอรแบบแสง สี ความเร็วรอบ เซ็นเซอรวัดกระแสไฟฟา และอ่ืนๆ,การสรางสัญญาณเพ่ือ

ควบคุมและสั่งการระบบและแอ็คชูเอเตอรการพัฒนาและการประยุกตใชระบบประมวลผลภาพบนระบบสมองกล

ฝงตัว การตรวจจับขอบ การตรวจมุม การตรวจจับพ้ืนผิวและการตรวจจับวัตถุในภาพ รวมท้ังการตรวจจับการ

เคลื่อนไหว  และการตรวจจับใบหนาบนระบบสมองกลฝงตัว การวิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละวิธีการ 

   Data and signal processing in embedded system, analog and digital signal 

processing, sensors applications, control signal for control system, image processing and 

development for embedded system : edge detection, corner detection, surface detection and 

object detection, motion detection, face detection on embedded system; analysis of 

algorithm’sbenefits and disadvantages.  
 

12018525 ปญญาประดิษฐและขอมูลขนาดใหญสำหรับยุคไอโอที   3 (3-0-6) 

   ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA ANALYTICS  

   FOR INTERNET OF THINGS (IOT)    

   วิชาบังคับกอน : ไมมี  

   PREREQUISITE : NONE 

   วิชานี้อธิบายเก่ียวกับหลักการทางสถิติวิศวกรรม และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ การ

คาดการณผลลวงหนาเพ่ือปองกันปญหาการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลและปจจัยตางๆ การพัฒนาและการ
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ประยุกตใชระบบปญญาประดิษฐ เชน ตรรกศาสตรกํากวม โครงขายประสาทเทียม อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม 

อัลกอริทึมเชิงกลุมปญญาประดิษฐแบบผสมผสานเพ่ือแกปญหาในการวิจัย การหาคำตอบหรือวิธีการแกปญหาท่ีดี

ท่ีสุด รวมไปถึงการคนหาคําตอบหรือองคความรูจากขอมูลจํานวนมหาศาล.  อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) กำลัง

เปลี่ยนโลกทางกายภาพของเราใหเปนระบบท่ีซับซอนและไดนามิกของอุปกรณท่ีเชื่อมตอในระดับท่ีไมเคยมีมากอน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทำใหการนำอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งไปใชอยางแพรหลายมากข้ึน ตั้งแตกลอง

อุตสาหกรรมท่ีสามารถระบุภาพนับพันภายในสภาพแวดลอมของเรา ไปจนถึงเซ็นเซอรอัจฉริยะท่ีสามารถประเมิน

สภาพการเพาะปลูกในฟารม อุปกรณบานอัจฉริยะท่ีกำลังจะกลายเปนท่ีนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ  

   This subject provides engineering statistic and big data processing, yield 

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

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

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

records.  The internet of things is changing our physical world into an intricate and dynamic 

system of connected devices on an unprecedented scale. Advances in technology are making 

possible a more widespread adoption of iot, from industrial cameras that can pinpoint 

thousands of images within our environment, to smart sensors that can assess crop conditions 

on a farm, to the smart home devices that are turning out to be increasingly popular. 
 

5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

12018121 การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

สำหรับประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา    3 (3-0-6) 

APPLIED NUMERICAL ELECTROMAGNETICSIN ESD/EMI   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

  การวิเคราะหระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน ความรูพ้ืนฐานของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา สมการพ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี การแบง

รูปทรง พ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเชิงความถ่ี  การประยุกตในปญหา

การคายประจุไฟฟาสถิตและการรบกวนทางไฟฟา 
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   Introduction to numerical electromagnetics. Fundamentals of electromagnetics 

theory. Fundamental equations. Numerical electromagnetics in frequency domain. Geometrical 

discretization. Numerical electromagnetics in time domain. Application in ESD/EMI. 
 

12018122 วงจรอิเล็กทรอนิกสความถี่สูง     3 (3-0-6) 

HIGH-FREQUENCY ELECTRONICS   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาเบื่องตน  ทฤษฎีของสายนำสัญญาณ  การวิเคราะหโดยใชเครือขาย

ไมโครเวฟ  วงจรแมทชิ่งและการใชแผนภาพสัญญาณ การออกแบบวงจรขยายโดยใชไมโครเวฟทรานซิสเตอร 

วงจรขยายกำลังสูง วงจรกำเนิดสัญญาณไมโครเวฟ 

 Introduction to electromagnetic theory.Transmission line theory.Microwave 

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

design.Microwave power amplifiers. Microwave Oscillators.  

 

12018422 เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส   3 (3-0-6) 

  OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ระดับพลังงานและตัวพาประจุในสารก่ึงตัวนำ; กลไกการกระตุนพลังงานของประจุ (การกระตุน

ดวยแสงและดวยไฟฟา); หลักการของเครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส ไดแก อุปกรณใหแสงและ

จอภาพ (เชน หลอด LED จอผลึกเหลว จอพลาสมา กระดาศอิเล็กทรอนิกส และไมโครออปติกส) และอุปกรณรับ

แสง (เชน โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร และแผงพลังงานแสงอาทิตย) 

Energy band and charge carriers in semiconductors; Charge-excitation 

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

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

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

transistors, solar cells) 
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12018423 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอินทรียและอิเล็กทรอนิกสพิมพได  3 (3-0-6) 

ORGANIC AND PRINTED ELECTRONIC DEVICES 

วิชาบังคับกอน : เครื่องมือและอุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส 

PREREQUISITE :OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS AND DEVICES 

พฤติกรรมก่ึงตัวนำในสารอินทรีย; ระดับพลังงานในสารก่ึงตัวนำอินทรีย; อุปกรณใหแสงอินทรีย 

(โอเลด); ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาอินทรีย (โอเฟต); อุปกรโฟโตโวลเทอิกอินทรีย (แผงพลังแสงอาทิตยอินทรีย); 

อุปกรณท่ีทำจากวัสดุระดับนาโนสเกล (ทอคารบอนนาโนและลวดซิงคออกไซด); เทคโนโลยีการผลิต (แบบ

สุญญากาศและแบบสารละลาย); พลาสติกอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

Semiconducting behaviours in organic materials; Energy levels in organic 

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

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

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

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

12018424 ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง    3 (3-0-6) 

PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE :NONE 

พ้ืนฐานของสาขาทางดานแสงและการประยุกตใชงานดานเลเซอร, เสนใยแกวนำแสง และการ

ประมวลผลสัญญาณทางแสง เชน แสงถูกนำมาใช ในระบบท่ีทันสมัยสำหรับการเขารหัส , การจัดการ , การสง,  

การจัดเก็บ และ การเรียกขอมูลไดอยางไร วิชานี้ครอบคลุมเรื่องการเคลื่อนท่ีของแสงในตัวกลางไอโซทรอปก และ

ตัวกลางไบเรฟริงเจน (ตัวกลางท่ีมีคาดัชนีการหักเหของแสงท่ีข้ึนอยูกับโพลาไรเซชันและทิศทางการเคลื่อนท่ีของ

แสง)  พฤติกรรมของแสงท่ีมีตอรอยตอไดอิเล็กทริก การแทรกสอด ชองขยายสัญญาณทางแสง และหลักการของ

เลเซอร พ้ืนฐานของทอนำคลื่นแสง (รวมถึง ใยแกวนำแสง) และ อิเล็คโทร และอะคูสโต-ออฟติกมอดูเลชัน เนน

การออกแบบและวิเคราะหอุปกรณทางแสง และการใชงานในการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ 

The course introduces the basics of optical fields and their applications to lasers, 

optical fibers, and photonic signal processing, i.e., how light is used in modern systems for 

encoding, manipulating, transmitting, storing, and retrieving information. It covers light 

propagation in isotropic and birefringent optical media, behavior at dielectric interfaces, 
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interference, optical cavities and principles of laser action, the basics of optical waveguides 

(including optical fiber), and electro- and acousto-optic modulation. Emphasis is given to the 

design and analysis of optical devices, and their applications in communications and signal 

processing. 
 

12018426 นาโนโฟโตนิคส       3 (3-0-6) 

NANOPHOTONICS  

วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีของโฟโตนิคและวิศวกรรมทางแสง 

PREREQUISITE :PRINCIPLES OF PHOTONICS AND OPTICAL ENGINEERING 

นาโนโฟโตนิคเบื้องตนเนนใหความสำคัญกับวัสดุพ้ืนฐาน (ควอนตัมดอท, อนุภาคนาโน และโฟโต

นิคคริสตัล) เพ่ือการนำไปใช (เชน เลเซอร ตัวตรวจจับ เซ็นเซอร) และ ระบบอินทิเกรทเซอรกิต (โฟโตนิคอินทิเก

รทเซอรกิต และซิลิกอนโฟโตนิค) 

Introduction of nanophotonics, with focus on the basic material systems 

(quantum dots, nanoparticles, and photonic crystals) to devices applications (lasers, detectors, 

sensors) and to system integration (photonic integrated circuits and silicon photonics). 

 

12018831 คณิตศาสตรวิศวกรรมระบบการผลิต    3 (3–0–6) 

ENGINEERING MATHEMATICS FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

  การวิเคราะหจำนวนเชิงซอน พีชคณิตเชิงเสนและเมทริกซ เวกเตอรแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ

ยอย 

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

equation 

 

12018834 วงจรรวมแอนะล็อกในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

  ANALOG INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
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PREREQUISITE: NONE 

อุปกรณสารก่ึงตัวนำ วงจรขยายในวงจรรวม วงจรขยายผลตางและวงจรหลายชั้น การตอบสนอง

ทางความถ่ี วงจรปอนกลับ วงจรดานเอาทพุทและวงจรขยายกำลังสูง  วงจรออปแอมป วงจรดิจิทอล CMOS  

วงจรความจำ 

  Basic semiconductor device, integrated-circuit amplifiers, differential and 

multistage amplifiers, frequency response, feedback, output stages and power amplifiers, 

operational amplifier circuits, CMOS digital logic circuits, memory circuits 

 

12018835 การออกแบบวงจรดิจิทอลในระบบการผลิต   3 (3-0-6) 

  DIGITAL DESIGN FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

ระบบดิจิทอลและเลขฐานสอง  บูลลีนและลอจิก การลดเกท  วงจรคอมไบเนชัน วงจรซีเควน

เชียล เสนทางขอมูลของอุปกรณ  การออกแบบรีจีสเตอร  ภาษาการออกแบบวงจร 

 Digital systems and binary numbers, boolean algebra and logic gates, gate-level 

minimization, combinational logic design, sequential logic design, datapath components, 

register-transfer level design, hardware description languages 

 

12018836 วงจรรวมแบบผสมในระบบการผลิต    3 (3-0-6) 

MIXED SIGNAL INTEGRATED CIRCUIT FOR MANUFACTURING 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

PREREQUISITE: NONE 

แบบจำลองการแปลงขอมูล สัญญาณรบกวนในการแปลงขอมูล การจำกัดสัญญาณรบกวนในการ

แปลงขอมูล การออกแบบวงจรรวมซีมอส  การออกแบบวงจรในการแปลงขอมูล วงจรกรองความถ่ีโดยใชพ้ืนฐาน

การอินทิเกรตในซีมอส 

Data transformation model, noise in the data transformation, noise limitation in 

the data transformation, CMOS integrated circuit design, Data transformation circuit design, Filter 

circuit based on integrated CMOS. 
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ภาคผนวก จ 
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

สรุปรายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สำนักหอสมดุกลางมีใหบริการ 

ลำดับ รายช่ือ ขอบเขตของเนื้อหา 

1 ASCE มีเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) มีรายชื่อ

วารสารอิเล็กทรอนิกส 33 ชื่อเรื่อง และมี Proceedings แบบ

ออนไลน 

2 ASME Transaction Journals มีเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineers) มี

วารสารอิเล็กทรอนิกส 26 ชื่อเรื่อง 

3 ASTM Standards & Journals มีเนือ้หาเก่ียวกับมาตรฐานสากล จำนวน 12,000 รายการและมี

วารสารออนไลน 8 ชื่อเรื่อง 

4 International Journal of 

Systematic and Evolutionary 

Microbiology (IJSEM) 

เปนวารสารออนไลนสาขาวิชา Microbial Systematic มีเนื้อหา

ครอบคลุมดาน Phylogenetic  & Evolutionary, Micro - 

organisms  

5 The Journal of Antibiotics เปนวารสารออนไลนครอบคลุมสาขาวิชา Antibiotics และ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

6 Journal Citation Reports (JCR) เปนฐานขอมูลท่ีใชรายงานคา Impact Factor ของวารสาร 2 

Edition คือ Science Edition และ Social Science Edition 

รวบรวมขอมูลจากวารสารประมาณ 9000 ข่ือเรื่อง 

7 Journal of Near Infrared 

Spectroscopy 

เปนวารสารออนไลนครอบคลุมสาขาวิชา Chemometrics, 

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

Fibre Optics, Sampling, Spectroscopy, Instrumentation, 

Remote Sensing  

8 Scopus เปนฐานขอมูลสาระสังเขปและการอางถึงของงานวิจัยแบบ peer-

reviewed ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีขอมูลมากกวา 55 ลาน

ระเบียน 

9 CAB Abstracts on CAB Direct + 

CAB Abstracts Plus หรือ CABI 

มีเนื้อหาการวิจัยดานวิชาการเกษตร มีเอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 

17000 รายการ มีวารสาร 120 ชื่อเรื่อง 

10 Access Science มีเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบทความมากกวา 
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8,500 บทความ รายงานความกาวหนาผลงานวิจัย มีความหมาย

ของศัพทมากกวา 110000 คำมีภาพประกอบและกราฟฟคมากกวา 

15000 รูปชีวประวัตินักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 2000 คน 

จากสำนักพิมพ McGraw-Hill 

11 Access Engineering Access Engineering Access Engineering เปนฐานขอมูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส จากสำนักพิมพ McGraw-Hill ท่ีครอบคลุมเนื้อหา 

วิชาวิศวกรรมศาสตร และสาขาท่ีเก่ียวของ จำนวน 230 เลม 

12 Material ConneXion เปนฐานขอมูลวัสดุออนไลน มีขอมูลของวัสดุเพ่ือการออกแบบท่ัว

โลกมากกวา 7000 รายการ 

13 iQNewsClip บริการกฤตภาคขาวออนไลนจากหนังสือพิมพภายในประเทศท้ัง

ภาษา ไทยและภาษาตางประเทศมากกวา 30 ฉบับ 

14 NewsCenter บริการขอมูลขาวสารท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยใหขอมูล

แบบ real time 

15 

  

SpringerLink eBooks ป 2014 

  

เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ประมาณ 5,000 เลม

ครอบคลุมสาขาวิชา ท้ังหมด 

13 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. Computer Science   

2. Engineering   

3. Biomedical and Life Science  

4. Medicine    

5. Mathematics and Statistics  

6. Humanitics, Social Sciences and law  

7. Business and Economics  

8. Physics and Astronomy     

9. Earth and Environment Science  

10. Chemistry and Materials Science  

11. Professional and Applied Computing 

12. Behavioral Science  

13. Architecture and design 
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ภาคผนวก ฉ 
เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและขอมูล 
ฉบับปพ.ศ. 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เม่ือวันท่ี....19...พฤศจิกายน...2559............................. 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบันไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลวในคราวประชุม 
 ครั้งท่ี………. /……เม่ือวันท่ี……………………… 
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2564 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 2 
 ปการศึกษา 2564 เปนตนไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
 4.1 เพ่ือตอบสนองตอความตองการของอุตสาหกรรมการผลิตข้ันสูงภายในประเทศมากข้ึน 
 4.2เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ซ่ึงกำหนดใหทุกหลักสูตรมี
การปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป 
 4.3 เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย และกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาใหสามารถใชในการประกอบ
วิชาชีพในปจจุบัน 
 4.4 เพ่ือใหหลักสูตรมีหลากหลายเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 4.5 เพ่ือปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูของผูท่ี
ตองการเรียนมากข้ึน 
5. สาระในการปรับปรุงแกไข 
 5.1 ใหนับหนวยกิตรายวิชา ๑๒๐๑๘๖๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนากระบวนการผลิต            ๓ 

(๓-๐-๖) ในแผนการเรียนท่ี ๒.๑ สำหรับผูเขาศึกษาตอจากระดับปริญญาโท และ ๒.๒ สำหรับผูเขาศึกษาตอจาก

ระดับปริญญาตรี เนื่องจากท้ัง ๒ แผน มีวิชาเรียนท่ีเยอะ จึงนำรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนา

กระบวนการผลิตมาคิดหนวยกิต เพ่ือลดจำนวนวิชาในแผนลง แตสำหรับแผนการเรียนท่ี ๑.๑ ใหเรียนแบบไมนับ

หนวยกิตเชนเดิม โดยการปรับเปลี่ยนหนวยกิตในแผนการเรียนท่ี ๒.๑ และ ๒.๒ เปนดังนี้ 

แผนการเรียนท่ี หมวดวิชา จำนวนหนวยกิต (เดิม) จำนวนหนวยกิต (ใหม) 

2.1 ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 36 

 ข. หมวดวิชาสัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 1 (ไมนับหนวยกิต) 

 ค. หมวดวิชาการวิจัย  3 (ไมนับหนวยกิต) 3 (นับหนวยกิต) 

 ง. หมวดทดสอบความรู 0 0 

 จ. หมวดวิชาเลือก 12 9 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 

รวม 48 หนวยกิต 48 หนวยกิต 

2.2 ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 48 48 

 ข. หมวดวิชาสัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 1 (ไมนับหนวยกิต) 

 ค. หมวดวิชาการวิจัย  3 (ไมนับหนวยกิต) 3 (นับหนวยกิต) 

 ง. หมวดทดสอบความรู 0 0 

 จ. หมวดวิชาเลือก 24 21 

รวม 72 หนวยกิต 72 หนวยกิต 

 

5.2 ปรับปรุงรายวิชาและจัดหมวดกลุมวิชาเลือกใหมใหสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรใหมและเพ่ือตอบ 

สนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ ไดแก 

  1. กลุมวิชาดานวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

2. กลุมวิชาดานการจำลองทางคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรรม  (COMPUTER SIMULATION 

FOR ENGINEERING) 

 3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง (ADVANCED MANUFACTURING MATERIALS) 

 4. กลุมวิชาดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ (ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

 5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร (MICROELECTRONICS AND SENSORS) 

 5.3 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานดานวิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูงท้ังหมด ใหอยูในกลุมวิชา

เลือก กลุมท่ี 1 ดานวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (MANUFACTURING ENGINEERING) 

5.4 เพ่ิมรายวิชาใหม จำนวน 6 รายวิชาดังนี้  

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

 (เพ่ิมรายวิชาใหมในกลุมวิชาเลือก 3. กลุมวิชาดานวัสดุสำหรับการผลิตข้ันสูง) 

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

 (เพ่ิมรายวิชาใหมในกลุมวิชาเลือก 5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร) 

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

 (เพ่ิมรายวิชาใหมในกลุมวิชาเลือก 5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร) 

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

 (เพ่ิมรายวิชาใหมในกลุมวิชาเลือก 5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร) 

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

 (เพ่ิมรายวิชาใหมในกลุมวิชาเลือก 5. กลุมวิชาดานไมโครอิเล็กทรอนิกสและเซ็นเซอร) 
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6. 12018824    ปญญาประดิษฐและการบูรณาการระบบการผลิต 3(3-0-6) 

 (เพ่ิมรายวิชาใหมในกลุมวิชาเลือก 1. กลุมวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต) 

5.5 ตัดรายวิชา 12018325 ชีววิทยาทางพันธุกรรม และรายวิชา 12018425 เลเซอร และนำเนื้อหาท่ี
เก่ียวของเขาไปเปนสวนหนึ่งในรายวิชา 12018821 หัวขอคัดสรรในเรื่องระบบการผลิตข้ันสูง 1 

5.6 ปรับปรุงแกไขชื่อและคำอธิบายรายวิชาใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบันมาก
ข้ึน 

 

รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชาเดิม (หลักสูตรป 2559) ช่ือรายวิชาใหม (หลักสูตรป 2564) 

12018125 พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณ พลศาสตรของไหลเชิงคำนวณในงาน

วิศวกรรมและการผลิต 

12018621 พ้ืนฐานเทคโนโลยีฮารดดิสกไดรฟ  เทคโนโลยฮีารดดิสกไดรฟ  

12018222 วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกและการประยุกต วัสดุท่ีใชในการผลิตข้ันสูง 

12018223 เทคโนโลยีและกระบวนการเคลือบฟลมบาง เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุข้ันสูง 

12018322 จักรกลวิทัศน หุนยนตเพ่ือการผลิตข้ันสูง 

12018324 พ้ืนฐานของโครงขายนิวรอน โครงขายนิวรอนและการเรียนรูเชิงลึก 

12018523 การพัฒนาระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

ประยุกตแบบโอเพนซอรส 

ไพธอนสำหรับการเรียนรูเชิงลึก 

12018525 ปญญาประดิษฐและเหมืองขอมูลสำหรับยุค

ไอโอที 

ปญญาประดิษฐและขอมูลขนาดใหญสำหรับ

ยุคไอโอที 
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ปร.ด.วิศวกรรมระบบการผลิตข้ันสูง (หลักสตูรนานาชาต)ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสงู สจล. 
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