ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี
สถาุันวิทยาการหบ่นยนต์ภาคสนาม
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ระุบรหัสหลักสูตร
:1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
: หลักสูตรปรัชญาดบษฎีุัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ
(ภาษาอังกฤษ)
: Doctor of Philosophy Program in Robotics and Automation
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ปรัชญาดบษฎีุัณฑิต (วิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ)
(ภาษาอังกฤษ)
: Doctor of Philosophy (Robotics and Automation)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ปร.ด. (วิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ)
(ภาษาอังกฤษ)
: Ph.D. (Robotics and Automation)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แุุ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาโท
48
หน่วยกิต
แุุ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาโท
48
หน่วยกิต
แุุ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาตรี
75
หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดัุปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารและตาราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รัุนักศึกษาไทย เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดัุหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครบ
ศาสตร์อบตสาหกรรม อบตสาหกรรมศาสตร์ หรือเทียุเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กัุดบลยพินิจของคณาจารย์ประจาหลักสูตรของสถาุันวิทยาการหบ่นยนต์
ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาุันฯ โดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรัุปรบง  กาหนดเปิดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ
ในการประชบมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 และ
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ได้รัุอนบมัต/ิ เห็นชอุหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ
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ในการประชบมครั้งที่ 154 เมื่อวันที่ 10 เดือน กบมภาพันี์ พ.ศ. 2555 และ
ครั้งที่ 168 เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถบนายน พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คบณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคบณวบฒิระดัุอบดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกัุวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ
(2) นักวิทยาศาสตร์ระดัุผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิจัยและพัฒนา
(3) นักวิจัยระดัุผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิจัยและพัฒนา
(4) วิศวกรระดัุผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการโรงงานอบตสาหกรรม องค์การีบรกิจและรัฐุาล
(5) ผู้ประกอุกิจการีบรกิจที่เกี่ยวข้องกัุวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ
9. ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง
Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A. (2542)
M.Sc. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A. (2538)
วท.ุ. (ฟิสิกส์ประยบกต์), สถาุันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคบณทหารลาดกระุัง, ประเทศไทย (2534)
2. ดร. ถวิดา มณีวรรณ์
Ph.D. (Electrical Engineering), University of Washington, U.S.A. (2543)
M.S.EE. (Electrical Engineering), University of Washington, U.S.A. (2538)
วศ.ุ. (วิศวกรรมควุคบม), สถาุันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคบณทหารลาดกระุัง, ประเทศไทย (2537)
3. ดร. ปราการเกียรติ ยังคง
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย (2551)
M.S. (Electrical Engineering), University of California Los Angeles, U.S.A. (2547)
B.S. (Electrical Engineering), Rensselaer Polytechnic Institute, NY, U.S.A. (2544)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถาุันวิทยาการหบ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐุาลมีนโยุายที่ชัดเจนในการยกระดัุความสามารถทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยร่างนโยุายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (2011-2020) มีเป้าหมายใน 5 ปีที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายวิจัยจากร้อยละ 0.2 เป็นร้อยละ 1
ของ GDP จานวนุบคลากรวิจัยจาก 6.7 เป็น 15 คนต่อประชากร 10,000 คน และเพิ่มุทุาทของภาคเอกชน โดยเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการวิจัย
ระหว่างภาคเอกชนกัุภาครัฐจาก 45:55 เป็น 70:30 นอกจากนี้ เนื่องจากมีการปรัุค่าแรงขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นและมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
เพิ่มขึ้น ภาคเอกชนจึงมีแผนในการนาหบ่นยนต์เข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคนเพื่อเพิ่มประสิทีิภาพในการผลิตและลดปัญหา จากแรงงานต่างด้าว
ทั้งนี้การนาหบ่นยนต์เข้ามาใช้จาเป็นจะต้องใชุ้บคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง สถาุันวิทยาการหบ่นยนต์ภาคสนาม ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญดังกล่าว จึงได้เปิดสอนหลักสูตรระดัุุัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ เพื่อสนัุสนบนนโยุายของรัฐุาล
และแผนการดาเนินการของภาคเอกชน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งในปัจจบุันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกาลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายบ ซึ่งนัุเป็นโอกาสที่สาคัญต่อประเทศไทยในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสบขภาพและการใหุ้ริการด้านการแพทย์และสาีารณสบข การนา
เทคโนโลยีทางด้านหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติมาประยบกต์ใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายบและผู้พิการ รวมถึงการประยบกต์ใช้
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เทคโนโลยีด้าน การวัด การประมวลผลสัญญาณ การสร้างการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่องานทางด้านการแพทย์เป็นประเด็นงานวิจัยที่จะต้องคานึงถึง
ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการดังกล่าว การพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ และหลักสูตรของสถาุันฯ มีส่วนในการผลิตุบคลากรและพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรสนัุสนบนและส่งเสริมให้มีการสร้างุัณฑิตและงานวิจัย เพื่อนาไปสู่การสร้าง การประยบกต์ใช้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาการหบ่นยนต์สู่สังคมอย่างมีประสิทีิภาพและยั่งยืน จากสถานการณ์ทางสังคมซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นสั งคมผู้สูงอายบ ทางหลักสูตรจะต้องมีการ
พัฒนาให้รองรัุงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกัุเทคโนโลยีการช่วยเหลือผู้สูงอายบ ผู้ป่วย และผู้พิการ รวมทั้งเทคโนโลยีหบ่นยนต์ที่เกี่ย วข้องกัุการแพทย์
และสาีารณสบข การผลิตุบคลากรของหลักสูตรจะต้องเป็นการสร้างุบคลากรที่มีทักษะเชิง ปฏิุัติควุคู่ไปกัุทฤษฎี ซึ่งมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การทางานวิจัย และสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีหบ่นยนต์ได้ในอนาคต
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตร (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/
ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
LNG 550
วิชาปรัุพื้นภาษาอังกฤษสาหรัุนักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา และ/หรือ
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรนักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษาจะเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
มีการประสานงานร่วมกันกัุผู้รัุผิดชอุในกลบ่มวิชาภาษาอังกฤษในการจัดการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสบดต่อนักศึกษา
หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตุบคลากรที่มีพื้นฐาน ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ และมีทักษะในการทางาน
วิจัยในเชิงลึกที่สามารถนาความรู้ไปประยบกต์ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาในภาคอบตสาหกรรม ภาควิชาการ รวมถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอุสนอง
ความต้องการในด้านหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติของประเทศ
1.2 ความสาคัญ
ในปัจจบุันประเทศไทยมีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันและดารงอยู่
ได้ในสังคมโลก ประเทศไทยจึงต้องมีการสร้างกาลังคน กาลังสมองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ให้
เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอบตสาหกรรม เกษตรกรรมและต่อสังคมโดยรวม
สถาุันวิทยาการหบ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกที่มีความเป็นสหวิทยาการที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ ขึ้น เพื่อเป็นส่วนที่จะสร้าง
กาลังคน กาลังสมองที่มีความสามารถในการวิจัย และพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหบ่นยนต์ และระุุอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็น
เทคโนโลยีที่สาคัญสาหรัุเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอบตสาหกรรมไทย ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม และ
ยกระดัุความเป็นอยู่ของคนไทย รวมทั้งการผนวกความรู้ความเข้าใจในการจัดการเทคโนโลยี เพื่อให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้คบ้มค่าที่สบดโดย
ส่งผลกระทุกัุสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สบด
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตุบคลากรด้านหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ ที่มีความสามารถในการออกแุุ พัฒนาและวิจัยในเชิงกระุวนการการผลิตและ
การสร้างนวัตกรรม
(2) เพื่อสร้างองค์ความรูท้ างวิทยาการด้านหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ
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(3) เพื่อเป็นกลไกในการศึกษา และแก้ปัญหา ตลอดจนเพิ่มผลผลิตในอบตสาหกรรมไทยโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านหบ่นยนต์และการผลิต
อัตโนมัติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรัุปรบงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ
หบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติให้มมี าตรฐาน
ตามที่ สกอ. กาหนด
- ปรัุปรบงหลักสูตรให้สอดคล้องกัุความ
ต้องการของภาคีบรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- พัฒนาุบคลากรด้านการเรียน การสอน
และุริการวิชาการให้มีประสุการณ์จาก
การนาความรู้ทางวิทยาการหบ่นยนต์และ
ระุุอัตโนมัติไปปฏิุัตงิ านจริง

-

-

กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตร
ในระดัุสากล
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการ
ของผูป้ ระกอุ การด้านวิทยาการหบ่นยนต์
และระุุอัตโนมัติ
นาข้อมูลที่ได้มาปรัุปรบงหลักสูตร
สนัุสนบนุบคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้ทางานุริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรัุปรบงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินความ พึงพอใจใน
การใชุ้ัณฑิตของผูป้ ระกอุการ

- ปริมาณงานุริการวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระุุการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระุุทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กัุการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาุัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิศวกรรมศาสตรุัณฑิต (วศ.ุ.) เกียรตินิยมอันดัุหนึ่ง สาขาวิชา
วิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอบตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมระุุควุคบมและเครื่องมือวัด
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดบ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือเทียุเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กัุดบลยพินิจของคณาจารย์ประจาหลักสูตรของส ถาุัน
วิทยาการหบ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาุัณฑิต (วท.ม.) หรือวิทยาศาสตรุัณฑิต (วท.ุ.) เกียรตินิยมอันดัุหนึ่ง สาขาวิชาวิทยาการหบ่นยนต์
และระุุอัตโนมัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิ ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสถิติหรือ
เทียุเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กัุดบลยพินิจของคณาจารย์ประจาหลักสูตรของสถาุันวิทยาการหบ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี

5
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรัุพื้นวิชาความรู้ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติเป็นการศึกษาแุุสหวิทยาการทาให้นักศึกษา
ซึ่งมีพื้นฐานความรู้เดิมที่แตกต่างกัน ต้องปรัุตัวเพื่อให้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองอาจไม่คบ้นเคย นอกจากนี้นักศึกษายังต้องดูแลต นเอง และ
จัดแุ่งเวลาในการศึกษาทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิุัติ รวมทั้งการทากิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาุันฯ และการแุ่งเวลา
(2) มอุหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทบกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัุการสร้างความสัมพันี์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพุระหว่างนักศึกษากัุอาจารย์
การติดตามการเรียนของนักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น เป็นต้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2555 - 2559
2555
2556
2557
2558
2559
นักศึกษา
จานวนรัุ
5
5
5
5
5
25
ปริญญาโท
จานวนสาเร็จการศึกษา
5
5
5
15
นักศึกษา
จานวนรัุ
2
2
2
2
2
10
ปริญญาตรี
จานวนสาเร็จการศึกษา
2
2
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่าบารุงการศึกษา
25,000 ุาท
50,000 ุาท
2. ค่าลงทะเบียน
วิชาเรียน 3,000 บาท/หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 3,000 บาท/หน่วยกิต
24,000 ุาท
48,000 ุาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
294,000 ุาท/คน(ไม่รวมวิชาปรัุพื้นฐาน)

รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

ค่าบารุงการศึกษา

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

ค่าลงทะเบียน

1,008,000

1,008,000

1,008,000

1,008,000

1,008,000

รวมรายรับ

2,058,000

2,058,000

2,058,000

2,058,000

2,058,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

2555

2556

ปีงบประมาณ
2557

800,000

880,000

968,000

2558

2559

1,064,800

1,171,280
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หมวดเงิน
ปีงบประมาณ
630,000
630,000
630,000
630,000
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
630,000
รวม (ก)
1,430,000
1,510,000
1,598,000
1,694,800
1,801,280
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
200,000
210,000
220,500
231,525
243,101.25
รวม (ข)
200,000
210,000
220,500
231,525
243,101.25
รวม (ก) + (ข)
16300,000
1,720,000
1,818,500
1,926,325
2,044,381.25
จานวนนักศึกษา
21
21
21
21
21
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
77,619.05
81,904.76
86,595.24
91,729.76
97,351.49
หมายเหตบ : ทั้งนี้อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กัุประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แุุชั้นเรียน
 แุุทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แุุทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แุุทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แุุทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระุบ) .................................................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเุียุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี ว่าด้วยการศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แุุ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาโท
48
หน่วยกิต
แุุ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาโท
48
หน่วยกิต
แุุ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาตรี
75
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ก. วิทยานิพนี์
48
หน่วยกิต
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ก. หมวดวิชาุังคัุ
6
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนี์
36
หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ก. หมวดวิชาุังคัุ
15
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
12
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนี์
48
หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาอาจจะต้องลงทะเุียนเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนี์และ/หรือกรรมการ
หลักสูตรฯ เห็นสมควรหลังผ่านการสอุวัดคบณสมุัติ
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ขั้นตอนการศึกษา
1. การสอุวัดคบณสมุัติ (Qualifying Examination) ให้เป็นไปตามระเุียุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี ว่า
ด้วยการศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา
2. นักศึกษาจะต้องสอุเสนอหัวข้อวิทยานิพนี์ (Dissertation Proposal) ภายในภาคการศึกษาที่ 3 สาหรัุนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดัุปริญญาโท และภายในภาคการศึกษาที่ 5 สาหรัุนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาตรี นัุตัง้ แต่เริ่มเข้าศึกษา
3. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนี์ (Advisory Committee) ที่ประกอุด้วยอาจารย์ ผู้ควุคบมวิทยานิพนี์และอาจารย์ผู้
ควุคบมวิทยานิพนี์ร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยอาจารย์ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ชานาญการอื่น ต้องเป็นผูท้ รงคบณวบฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ท่าน
4. ระเุียุและข้อกาหนดอื่น ๆ สาหรัุการศึกษาระดัุดบษฎีุัณฑิตให้เป็นไปตามระเุียุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าีนุบรี ว่าด้วยการศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา
5. ขั้นตอนการศึกษาสาหรัุนักศึกษาที่อยู่ในโครงการความร่วมมือกัุมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จะเป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าว
ข้างต้น และ/หรือขั้นตอนที่กาหนดไว้ในสัญญาความร่วมมือที่ทาไว้กัุมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้น ๆ
3.1.3 รายวิชา
ความหมายรหัสวิชา
รหัสวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวอักษร 3 ตัว ตามด้วยเลข 3 หลักดังต่อไปนี้
LNG หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ
FRA หมายถึง
วิชาในสาขาวิชาวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ
รหัสตัวเลข 3 ตัวแรก ที่ใช้คือ
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง
ระดัุของวิชา
5 ขึ้นไป หมายถึง
วิชาระดัุุัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิุ หมายถึง
วิชาในแต่ละกลบ่มวิชา
0
หมายถึง
กลบ่มวิชาหัวข้อพิเศษ
1
หมายถึง
กลบ่มวิชาการเข้าใจ
2
หมายถึง
กลบ่มวิชาการรัุรู้
3
หมายถึง
กลบ่มวิชาการควุคบม
4
หมายถึง
กลบ่มวิชาการคานวณ
5
หมายถึง
กลบ่มวิชาระุุอัตโนมัติ
6
หมายถึง
กลบ่มวิชาสัมมนา วิทยานิพนี์และการค้นคว้าอิสระ
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดัุทีข่ องวิชาในกลบ่มต่าง ๆ
รายวิชา
ก. หมวดวิชาปรับพื้น
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 550 วิชาปรัุพื้นภาษาอังกฤษสาหรัุนักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา
2(1-2-6) (S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรนักศึกษา
ระดัุุัณฑิตศึกษา
3(2-2-9) (S/U)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และให้ได้รัุการยกเว้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กัุระดัุคะแนนการ
ทดสอุและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
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ข. หมวดวิชาบังคับ
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ไม่นับหน่วยกิต
FRA 660 สัมมนาและระเุียุวิีีวิจัย
3(0-6-9) (S/U)
(Seminar and Research Methodology)
หมายเหตุ นักศึกษาแุุ 1.1 จะต้องเรียนวิชา FRA 660 สัมมนาและระเุียุวิีีวิจัย 3(0-6-9) หน่วยกิตโดยไม่นัุหน่วยกิต
ให้ผลการประเมินเป็นแุุ S/U
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
6 หน่วยกิต
FRA 631 พื้นฐานวิทยาการหบ่นยนต์
3(3-0-9)
(Foundation of Robotics)
FRA 660 สัมมนาและระเุียุวิีีวิจัย
3(0-6-9)
(Seminar and Research Methodology)
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
15 หน่วยกิต
FRA 630 พลศาสตร์ของระุุและการควุคบมสาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์
3(3-0-9)
(Dynamical System and Control for Robotics)
FRA 631 พื้นฐานวิทยาการหบ่นยนต์
3(3-0-9)
(Foundation of Robotics)
FRA 640 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์
3(3-0-9)
(Fundamental Mathematics for Robotics)
FRA 641 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์
3(3-0-9)
(Computer Programming for Robotics)
FRA 660 สัมมนาและระเุียุวิีีวิจัย
3(0-6-9)
(Seminar and Research Methodology)
ค. หมวดวิชาเลือก
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
6 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษและโครงงานพิเศษ (Special Topics and Projects)
FRA 500 หัวข้อพิเศษ 1
3(3-0-9)
(Special Topic I)
FRA 501 หัวข้อพิเศษ 2
3(3-0-9)
(Special Topic II)
FRA 502 หัวข้อพิเศษ 3
3(3-0-9)
(Special Topic III)
FRA 503 หัวข้อพิเศษ 4
3(3-0-9)
(Special Topic IV)
FRA 600 โครงงานพิเศษทีเ่ กี่ยวข้องกัุวิทยาการหบ่นยนต์
และระุุอัตโนมัติ 1
3(0-6-12)
(Special Project Related to Robotics and Automation I)
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FRA 601 โครงงานพิเศษทีเ่ กี่ยวข้องกัุวิทยาการหบ่นยนต์
และระุุอัตโนมัติ 2
(Special Project Related to Robotics and Automation II)
กลุ่มวิชาการเข้าใจ (Cognition)
FRA 610 ระุุอัจฉริยะ
(Intelligent System)
FRA 611 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์
(Software Architecture for Robotics)
FRA 612 ปัญญาประดิษฐ์สาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์
(Artificial Intelligence for Robotics)
FRA 613 การเรียนรู้สาหรัุคอมพิวเตอร์
(Machine Learning)
กลุ่มวิชาการรับรู้ (Perception)
FRA 620 การประมวลผลภาพ
(Image Processing)
FRA 621 การรัุภาพของหบ่นยนต์
(Robot Vision)
FRA 622 อบปกรณ์ตรวจจัุและตัวขัุสาหรัุหบ่นยนต์
(Sensors and Actuators for Robots)
FRA 624 การประมวลและการสังเคราะห์เสียง
(Speech Processing and Synthesis)
FRA 625 การติดต่อระหว่างมนบษย์กัุคอมพิวเตอร์
(Human-Computer Interface)
กลุ่มวิชาการควบคุม (Manipulation)
FRA 632 กลศาสตร์ของการควุคบม
(Mechanics of Manipulation)
FRA 633 พลศาสตร์และการควุคบมหบ่นยนต์ขั้นสูง
(Advanced Robot Dynamics and Control)
FRA 636 การจาลองและออกแุุหบ่นยนต์
(Modeling and Design of Robot Manipulators)
FRA 638 วิทยาการหบ่นยนต์เคลื่อนที่
(Mobile Robotics)
FRA 639 วิทยาการหบ่นยนต์ชีวภาพ
(BioRobotics)
กลุ่มวิชาการคานวณ (Computation)
FRA 643 การออกแุุการเชื่อมต่อระุุ
(System Interface Design)
FRA 644 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)

3(0-6-12)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
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กลุ่มวิชาระบบอัตโนมัติ (Automation)
FRA 650 ทฤษฎีการออกแุุใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(3-0-9)
(Computer-Aided Design Theory)
FRA 651 การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(3-0-9)
(Computer -Aided Manufacturing)
FRA 652 การผลิตเุ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์ในทางวิศวกรรม
3(3-0-9)
(CIM for Engineering)
FRA 653 ระุุอัตโนมัติและระุุการผลิต
3(3-0-9)
(Automation and Production Systems)
FRA 655 ระุุการผลิตแุุยืดหยบน่
3(3-0-9)
(Flexible Manufacturing System)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้ทบกกลบ่ มวิชา นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนในระดัุุัณฑิตศึกษาของ
ภาควิชาอื่นๆ ที่เปิดสอน ด้วยความเห็นชอุจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ง. วิทยานิพนธ์
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
FRA 663 วิทยานิพนี์
36 หน่วยกิต
(Dissertation)
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
FRA 664 วิทยานิพนี์
48 หน่วยกิต
(Dissertation)
3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 660 สัมมนาและระเุียุวิีีวิจัย
3(0-6-9) (S/U)
(Seminar and Research Methodology)
FRA 664 วิทยานิพนี์
6(0-12-24)
(Dissertation)
เลือกวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาต่อไปนี้
LNG 550 วิชาปรัุพื้นภาษาอังกฤษสาหรัุนักศึกษา
ระดัุุัณฑิตศึกษา
2(1-2-6) (S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรนักศึกษา
ระดัุุัณฑิตศึกษา
3(2-2-9) (S/U)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 664 วิทยานิพนี์
(Dissertation)
เลือกวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาต่อไปนี้
LNG 550 วิชาปรัุพื้นภาษาอังกฤษสาหรัุนักศึกษา
ระดัุุัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรนักศึกษา
ระดัุุัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 664
วิทยานิพนี์
(Dissertation)

9(0-18-36)

2(1-2-6) (S/U)

3(2-2-9) (S/U)
9(0-18-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
9(0-18-36)

รวม

9(0-18-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
(นักศึกษาต้องสอุผ่าน Qualifying Examination และ Dissertation Proposal ภายในภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาที่สอง)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 664
วิทยานิพนี์
9(0-18-36)
(Dissertation)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 664
วิทยานิพนี์
9(0-18-36)
(Dissertation)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 664
วิทยานิพนี์
6(0-12-24)
(Dissertation)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 660
สัมมนาและระเุียุวิีีวิจัย
3(0-6-9)
(Seminar and Research Methodology)
FRA XXX วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
(Electives I)
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เลือกวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาต่อไปนี้
LNG 550 วิชาปรัุพื้นภาษาอังกฤษสาหรัุนักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา
2(1-2-6) (S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรนักศึกษา
3(2-2-9) (S/U)
ระดัุุัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
รวม
6(3-6-18)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 27
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 631 พื้นฐานวิทยาการหบ่นยนต์
3(3-0-9)
(Foundation of Robotics)
FRA XXX วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
(Electives II)
FRA 663 วิทยานิพนี์
3(0-6-12)
(Dissertation)
เลือกวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาต่อไปนี้
LNG 550 วิชาปรัุพื้นภาษาอังกฤษสาหรัุนักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา
2(1-2-6) (S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรนักศึกษา
ระดัุุัณฑิตศึกษา
3(2-2-9) (S/U)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
รวม
9(6-6-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 663 วิทยานิพนี์
9(0-18-36)
(Dissertation)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
(นักศึกษาต้องสอุผ่าน Qualifying Examination และ Dissertation Proposal ภายในภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาที่สอง)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 663
วิทยานิพนี์
9(0-18-36)
(Dissertation)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 663 วิทยานิพนี์
9(0-18-36)
(Dissertation)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 663 วิทยานิพนี์
(Dissertation)

6(0-12-24)
รวม

6(0-12-24)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 630 พลศาสตร์ของระุุและการควุคบมสาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์ 3(3-0-9)
(Dynamical System and Control for Robotics)
FRA 640 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์
3(3-0-9)
(Fundamental Mathematics for Robotics)
FRA 641 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์
3(3-0-9)
(Computer Programming for Robotics)
FRA 660 สัมมนาและระเุียุวิีีวิจัย
3(0-6-9)
(Seminar and Research Methodology)
เลือกวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาต่อไปนี้
LNG 550 วิชาปรัุพื้นภาษาอังกฤษสาหรัุนักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา
2(1-2-6) (S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรนักศึกษา
ระดัุุัณฑิตศึกษา
3(2-2-9) (S/U)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
รวม
12(9-6-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 51
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 631 พื้นฐานวิทยาการหบ่นยนต์
3(3-0-9)
(Foundation of Robotics)
FRA XXX วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
(Electives I)
FRA XXX วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
(Electives II)
เลือกวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาต่อไปนี้
LNG 550 วิชาปรัุพื้นภาษาอังกฤษสาหรัุนักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา
2(1-2-6) (S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรนักศึกษา
ระดัุุัณฑิตศึกษา
3(2-2-9) (S/U)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
รวม
9(9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA XXX วิชาเลือก 3
(Electives III)
FRA XXX วิชาเลือก 4
(Electives IV)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
รวม

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 664 วิทยานิพนี์
(Dissertation)

6(6-0-18)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 24
6(0-12-24)

รวม

6(0-12-24)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
(นักศึกษาต้องสอุผ่าน Qualifying Examination และ Dissertation Proposal ภายในภาคการศึกษาที่หนึง่ ของปีการศึกษาที่สอง)
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 664 วิทยานิพนี์
12(0-24-48)
(Dissertation)
รวม
12(0-24-48)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 72
(นักศึกษาต้องสอุผ่าน Dissertation Proposal ภายในภาคการศึกษาที่หนึ่งของปีการศึกษาที่สาม)
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 664 วิทยานิพนี์
12(0-24-48)
(Dissertation)
รวม
12(0-24-48)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 72
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 664 วิทยานิพนี์
6(0-12-24)
(Dissertation)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 664 วิทยานิพนี์
6(0-12-24)
(Dissertation)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
FRA 664
วิทยานิพนี์
3(0-6-12)
(Dissertation)
รวม
3(0-6-12)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 18
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ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
FRA 664
วิทยานิพนี์
(Dissertation)

3(0-6-12)
รวม

3(0-6-12)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 18

3.1.5

คาอธิบายรายวิชา
คาอีิุายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
ชื่อ – นามสกุล
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา,
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
Ph.D. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon
University, U.S.A. (2537)
M.Eng. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon
University, U.S.A. (2533)
วศ.ุ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาุันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบร,ี ประเทศไทย
(2527)
2. รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง
Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt
University, U.S.A. (2542)
M.Sc. (Electrical Engineering), Vanderbilt
University, U.S.A. (2538)
วท.ุ. (ฟิสิกส์ประยบกต์), สถาุันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคบณทหารลาดกระุัง, ประเทศไทย (2534)
3. ผศ.ดร. พิชิต ฤกษนันทน์
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of
Tasmania, Australia (2534)
วศ.ุ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาุันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี, ประเทศไทย
(2524)
4. ดร. ถวิดา มณีวรรณ์

Ph.D. (Electrical Engineering), University of
Washington, U.S.A. (2543)
M.S.EE. (Electrical Engineering), University of
Washington, U.S.A. (2538)
วศ.ุ. (วิศวกรรมควุคบม) สถาุันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคบณทหารลาดกระุัง, ประเทศไทย
(2537)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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ชื่อ – นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
5. ดร. ปราการเกียรติ ยังคง

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา,
ประเทศที
่สาเร็จเล็การศึ
กษากส์),
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้
าและอิ
กทรอนิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(ปีที่สาเร็พจระจอมเกล้
การศึกษา)า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย (2551)
M.S. (Electrical Engineering), University of
California Los Angeles, U.S.A. (2547)
B.S. (Electrical Engineering), Rensselaer
Polytechnic Institute, NY, U.S.A. (2544)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)

10

10

10

10

10

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ – นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1. ดร. อาุทิพย์ ีีรวงศ์กิจ

2. ดร. สบริยา นัฏสบภัคพงศ์

3. ผศ.ดร. สาทิสส์ ทรงชน

4. นายปิติวบฒญ์ ีีรกิตติกบล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา,
ประเทศที่สาเร็จการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon
Univeersity, Pittsburgh, PA. (2550)
M.S. (Mechanical Engineering), Carnegie Mellon
University, Pittsburgh, PA. (2547)
B.S. (Mechanical Engineering),
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA. (2545)
Ph.D. (Computer Science), Case Western Reserve
University, Cleveland, OH, U.S.A. (2553)
วศ.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),
สถาุันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย (2544)
วท.ุ. (ฟิสิกส์), จบฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย (2542)
Ph.D. (Mechanical Engineering), Columbia
University, U.S.A. (2544)
M.Phil. (Mechanical Engineering), Columbia
University, U.S.A. (2543)
M.S. (Mechanical Engineering), Columbia
University, U.S.A. (2541)
วศ.ุ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
สถาุันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี,
ประเทศไทน (2537)
Ph.D. (Electronic Engineering), University of
York

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ลา
ศึกษา
ต่อ

ลา
ศึกษา
ต่อ

ลา
ลา
ลา
ศึกษา ศึกษา ศึกษา
ต่อ
ต่อ
ต่อ
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจนักศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทางานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัุการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ มาประยบกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ ออกแุุ และพัฒนา ได้อย่างมีประสิทีิภาพ และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแุุและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้องานวิจัย จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแุุและ
พัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยบกต์ใช้ในการทางานวิจัยได้ มีขอุเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรัุตัวทางานร่วมกัุผู้อื่นได้ มี ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มี
ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยบกต์ใช้ทฤษฎีในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแุุในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
สามารถทางานวิจัยได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เริ่มลงทะเุียนวิชาวิทยานิพนี์เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
แุุ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาโท
48
หน่วยกิต
แุุ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาโท
36
หน่วยกิต
แุุ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดัุปริญญาตรี
48
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
แนะนาการสืุค้นข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ความอิสระในการค้นคว้าด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าของการทาวิจัยอย่างสม่าเสมอ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอุวิทยานิพนี์ร่วมประเมินความก้าวหน้าพร้อมให้คาปรึกษาที่เอื้อต่อการทาวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประมวลผลจากความก้าวหน้าในการทาวิจัยจากการที่นักศึกษาต้องสอุผ่านการสอุวัดคบณสมุัติ (Qualifying Examination) การเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนี์ (Proposal) และการสอุความก้าวหน้าวิทยานิพนี์ ซึ่งให้เป็นไปตามระเุียุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี ว่า
ด้วยการศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคบณีรรม จริยีรรม ถ่อมตนและทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาุรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทีิ
รัุผิดชอุต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
ทางปั ญ ญาและข้ อ มู ล ส่ วนุบ ค คล การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาสั ง คมที่
ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมี การจัดค่ ายพัฒนาชบมชน เพื่อให้ นักศึกษามีโอกาส
ประยบกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา
(2) มี ค วามรู้ พื้ น ฐานในศาสตร์ ที่ เ กี่ย วข้ อ งทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ รายวิชาุังคัุของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยง
ภาคปฏิุัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยบกต์ได้อย่างเหมาะสม ระหว่ า งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ ุั ติ มี ป ฏิ ุั ติ ก าร แุุฝึ ก หั ด โครงงาน และ
ใน การประกอุวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดัุสูง
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยบกต์องค์ความรู้กัุปัญหาจริง
(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อ รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคุังคัุ และปรัุตาม
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
วิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใน
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คุณลักษณะพิเศษ
(4) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิีีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระุุ
และเหมาะสม
(5) มี ค วามสามารถท างานร่ ว มกั ุ ผู้ อื่ น มี ทั ก ษะการุริ ห าร
จัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกัุ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
2.

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การพัฒนาศักยภาพ
ทบกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แุุฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด
ฝึกปฏิุัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจา
โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแุุคณะทางาน แทนที่
จะเป็นแุุงานเดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
ต้ อ งมี ก ารมอุหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื ุ ค้ น ข้ อ มู ล รวุรวมความรู้ ที่
นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้ น าเสนอในชั้ น เรี ย น และเผยแพร่ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ร ะหว่ า ง
นักศึกษาด้วยกัน หรือให้กัุผู้สนใจภายนอก
มีระุุเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือุบคคลภายนอก
ที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอุ และ
การแลกเปลี่ยนความรู้

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในวัฒนีรรมอันดีของไทย ซาุซึ้งในคบณค่า คบณีรรม จริยีรรม การเสียสละและซื่อสัตย์สบจริต
(2) การใช้ดบลยพินิจในการจัดการปัญหาที่ซัุซ้อนสูงอย่างผู้รู้ด้วยความยบติีรรมอย่างชัดเจน มีหลักฐานและตอุสนองปัญหา
เหล่านั้นตามหลักการ เหตบผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรัุผิดชอุต่อตนเอง วิชาชีพ เคารพกฎระเุียุและข้อุังคัุ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(4) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดัุความสาคัญ
(5) เคารพสิทีิและรัุฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทุของศาสตร์ที่ศึกษาต่อุบคคล องค์กร และสังคมที่ซัุซ้อนได้
(7) มีจรรยาุรรณทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ส่งเสริมและสอดแทรกให้นกั ศึกษามีจรรยาุรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทีิทางปัญญาและข้อมูลส่วนุบคคล การใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมทีถ่ ูกต้อง
(2) ส่งเสริมและสอดแทรกให้นกั ศึกษามีการแต่งกายตามกาลเทศะ
(3) นักศึกษาต้องมีความรัุผิดชอุ โดยในการทางานกลบ่มนัน้ ต้องฝึกให้รหู้ น้าทีข่ องการเป็นผู้นากลบ่มและการเป็นสมาชิกกลบ่ม
(4) มอุหมายงานให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และส่งงานตามระยะเวลาที่กาหนด
(5) การสอนให้มีการปฏิุัติ มีรายงาน โครงการวิจัย และให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สาีารณะ
(6) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทบจริตในการสอุ
(7) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคบณีรรม จริยีรรมในการสอน
(8) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคบณีรรม จริยีรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอุหมายและการเข้าร่วม
กิจกรรม
(2) ประเมินจากความมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ มีจรรยาุรรณในการสอุ และไม่ละเมิดผลงานของผู้อื่น
(4) ประเมินจากความรัุผิดชอุในหน้าทีท่ ี่ได้รุั มอุหมาย
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(5) ประเมินจากการเผยแพร่ผลงาน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญของศาสตร์ที่ศึกษาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
(2) สามารถศึกษาค้นคว้าและประยบกต์ความรู้ทางวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือเพื่อแก้ปัญหาในวิชาชีพ
อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
(3) เข้าใจและสนใจพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ความชานาญในศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในแนวกว้างของ
ศาสตร์ที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทุของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถุูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากัุความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) เป็นนักวิจัยที่มีคบณภาพได้รัุการยอมรัุในระดัุสากล
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้ในการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแุุ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยบกต์ทางปฏิุัติในสภาพแวดล้อมจริง
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ
(2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสุการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิุัติงานในสถานประกอุการ
(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกัุการรัุข้อมูลจากผู้สอนแต่เพียง
อย่างเดียว โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยการนาเสนอผลงาน การตอุข้อซักถาม
และแสดงความคิดเห็น
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอุย่อย การสอุกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากโครงการการศึกษาวิจัย / วิทยานิพนี์
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการเผยแพร่ผลงานในวารสารระดัุนานาชาติ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้และความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระุุและสร้างสรรค์
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัย และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยุูรณาการแนวคิดต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขัน้ สูง
(3) สามารถออกแุุ และดาเนินการโครงการวิจัยในเรื่องที่ซัุซ้อนเกี่ยวกัุการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซุั ซ้อนสูงได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรบปและข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้อง
อย่างเป็นระุุ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนที่สอดแทรกกรณีศกึ ษาทางด้านสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) การสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา โดยการอภิปรายกลบ่มและมีโอกาสปฏิุัติจริง
(3) การสอนให้นักศึกษาได้คดิ อย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์ปญ
ั หาอย่างเป็นระุุ
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิุตั ิของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ การทดสอุ โดยใช้
แุุทดสอุหรือการตอุคาถาม
(2) ประเมินจากการอภิปรายกลบ่ม
(3) ประเมินจากการจัดทาโครงการ
(4) ประเมินจากการสอุการเตรียมความพร้อมในการทาวิทยานิพนี์ (QE)
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกัุกลบ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทีิผล
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาที่ซุั ซ้อนสูงในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในุทุาทของ
ผู้นาหรือในุทุาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นในวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซุั ซ้อนสูง และมีความรัุผิดชอุในการกระทาของตนเองและงานในกลบ่ม
ตลอดจนพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง
(5) สามารถเป็นผู้รเิ ริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมที่ซัุซ้อนสูง พร้อมทั้งแสดงจบดยืนอย่าง
พอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลบ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยบที์ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันี์ระหว่างุบคคลและความรัุผิดชอุใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มี
การทางานเป็นกลบ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกัุผู้อื่นหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ุบคคลอื่น หรือผู้มีประสุการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันี์ระหว่างตัวุบคคลและความสามารถในการรัุผิดชอุ ดังนี้
(1) สอนให้สามารถทางานกัุผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) สอนให้มีความรัุผิดชอุต่องานที่ได้รัุมอุหมาย
(3) สอนให้สามารถปรัุตัวเข้ากัุสถานการณ์และวัฒนีรรมองค์กรที่ไปปฏิุัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) สอนให้มีมนบษยสัมพันี์ที่ดีกัุผู้ร่วมงานในองค์กรและุบคคลทั่วไปสอนให้มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลบ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครุถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลบ่มในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครุถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของข้อมูล
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะสูงในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจบุันต่อการทางานที่เกี่ยวกัุศาสตร์ที่ศึกษา
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาที่สาคัญและซัุซ้อน โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติในการประยบกต์เพื่อ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทีิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแุุของสื่อการนาเสนอได้
อย่างเหมาะสมกัุกลบ่มุบคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชบมชนทั่วไป
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมในการนาเสนอรายงาน ทั้งในรูปแุุที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และ
นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(2) แนะนาการประยบกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้าในหลากหลายสถานการณ์ในรายวิชาต่าง ๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอีิุายถึงข้อจากัด เหตบผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ
(3) ประเมินในระหว่างการสอนโดยให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทีิภาพของวิีีแก้ปัญหาเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์
และกลบ่มนักศึกษา และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของสาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

รายวิชา
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

2

3

4

2

3

4

5

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4

LNG 550 วิชาปรัุพื้นภาษาอังกฤษสาหรัุนักศึกษา
ระดัุุัณฑิตศึกษา
(Remedial English Course For
Post Graduate Students) 2 (1-2-6)

  

 

 

 

 





 

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรัุนักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for
Post Graduate Students) 3 (2-2-9)

  

 

 

  

 





 

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

รายวิชา
1
FRA 500 หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I)
FRA 501 หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topic II)
FRA 502 หัวข้อพิเศษ 3
(Special Topic III)
FRA 503 หัวข้อพิเศษ 4
(Special Topic IV)
FRA 600 โครงงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกัุวิทยาการหบน่ ยนต์และ
ระุุอัตโนมัติ 1
(Special Project Related to Robotics and Automation I)
FRA 601 โครงงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกัุวิทยาการหบน่ ยนต์และ
ระุุอัตโนมัติ 2
(Special Project Related to Robotics and Automation II)
FRA 610 ระุุอัจฉริยะ
(Intelligent System)
FRA 611 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์
(Software Architecture for Robotics)

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
FRA 612 ปัญญาประดิษฐ์สาหรัุวิทยาการหบ่นยนต์
(Artificial Intelligence for Robotics)
FRA 613 การเรียนรู้สาหรัุคอมพิวเตอร์
(Machine Learning)
FRA 620 การประมวลผลภาพ
(Image Processing)
FRA 621 การรัุภาพของหบ่นยนต์
(Robot Vision)
FRA 622 อบปกรณ์ตรวจจัุและตัวขัุสาหรัุหบ่นยนต์
(Sensors and Actuators for Robots)
FRA 624 การประมวลและการสังเคราะห์เสียง
(Speech Processing and Synthesis)
FRA 625 การติดต่อระหว่างมนบษย์กัุคอมพิวเตอร์
(Human - Computer Interface)
FRA 630 พลศาสตร์ของระุุและการควุคบมสาหรัุ
วิทยาการหบ่นยนต์
(Dynamical System and Control for Robotics)

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
FRA 631 พื้นฐานวิทยาการหบ่นยนต์
(Foundation of Robotics)
FRA 632 กลศาสตร์ของการควุคบม
(Mechanics of Manipulation)
FRA 633 พลศาสตร์และการควุคบมหบ่นยนต์ขั้นสูง
(Advanced Robot Dynamics and Control)
FRA 636 การจาลองและออกแุุหบ่นยนต์
(Modeling and Design of Robot Manipulators)
FRA 638 วิทยาการหบ่นยนต์เคลื่อนที่
(Mobile Robotics)
FRA 639 วิทยาการหบ่นยนต์ชีวภาพ
(BioRobotics)
FRA 640 คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรัุวิทยาการหบน่ ยนต์
(Fundamental Mathematics for Robotics)
FRA 641 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรัุวิทยาการ
หบ่นยนต์
(Computer Programming for Robotics)

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
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รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1
FRA 643 การออกแุุการเชื่อมต่อระุุ
(System Interface Design)
FRA 644 การประมวลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
FRA 650 ทฤษฎีการออกแุุใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
(Computer-Aided Design Theory)
FRA 651 การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
(Computer-Aided Manufacturing)
FRA 652 การผลิตเุ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์ในทางวิศวกรรม
(CIM for Engineering)
FRA 653 ระุุอัตโนมัติและระุุการผลิต
(Automation and Production Systems)
FRA 655 ระุุการผลิตแุุยืดหยบ่น
(Flexible Manufacturing System)

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
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รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1
FRA 660 สัมมนาและระเุียุวิีีวิจัย
(Seminar and Research Methodology)
FRA 663 วิทยานิพนี์
(Dissertation)
FRA 664 วิทยานิพนี์
(Dissertation)

2

3

4

5

6

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนั ก ในวั ฒ นีรรมอั น ดี ข องไทย ซาุซึ้ ง ใน
คบณค่า คบณีรรม จริยีรรม การเสียสละและซื่ อ สั ต ย์
สบจริต
(2) การใช้ ดบ ล ยพิ นิ จ ในการจั ด การปั ญ หาที่ ซั ุ ซ้ อ นสู ง
อย่ า งผู้ รู้ ด้ ว ยความยบ ติ ี รรมอย่ า งชั ด เจน มี ห ลั ก ฐาน
แ ล ะ ต อ ุ ส น อ ง ปั ญ ห า เ ห ล่ า นั้ น ต า ม ห ลั ก ก า ร
เหตบผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา มี ค วามรั ุ ผิ ด ชอุต่ อ ตนเอง
วิ ช าชี พ เคารพกฎระเุี ย ุและข้ อ ุั ง คั ุ ต่ า ง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(4) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างาน
เป็ น ที ม และสามารถแก้ ไ ขข้ อ ขั ด แย้ ง และล าดั ุ
ความสาคัญ
(5) เคารพสิทีิและรัุฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทุของศาสตร์ที่ศึกษา
ต่ อ
ุบคคล องค์กร และสังคมที่ซัุซ้อนได้
(7) มีจรรยาุรรณทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญข อ ง
ศาสตร์ที่ศึกษาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
(2) สามารถศึกษาค้นคว้าและประยบกต์ความรู้ทางวิชาการ ห รื อ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือเพื่อ
แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
วิชาชีพอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง
(3) เข้าใจและสนใจพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ความ ชานาญ
ในศาสตร์ทศี่ ึกษาได้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ใน แนวกว้างของ
ศาสตร์ที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทุของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถุูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากัุความรู้ ใ น
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) เป็นนักวิจัยที่มีคบณภาพได้รัุการยอมรัุในระดัุสากล

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้และความคิดอย่าง มี
วิจารณญาณ เป็นระุุและสร้างสรรค์
(2) สามารถสั ง เคราะห์ ผ ลงานการวิ จั ย และทฤษฎี เ พื่ อ
พั ฒ นาความรู้ ความเข้ า ใจใหม่ ที่ ส ร้ า งสรรค์ โดย
ุู ร ณาการแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
สาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
(3) สามารถออกแุุ และดาเนินการโครงการวิจัยใน เรื่ อ ง
ที่ซัุซ้อนเกี่ยวกัุการพัฒนาองค์ความรู้และ เ ท ค โ น โ ล ยี
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซัุซ้อนสูง ไ ด้
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรบปและ
ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระุุ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) สามารถสื่ อ สารกั ุ กลบ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทีิผล
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกใน
การแก้ปัญหาที่ซัุซ้อนสูงในสถานการ ณ์ ต่ าง ๆ ทั้ งใ น
ุทุาทของผู้นาหรือ
ใ น ุ ท ุ า ท ข อ ง ผู้ ร่ ว ม ที ม
ทางาน
(3) มี ค วามสามารถสู งในการ แสดงความเห็ น ใ น
วิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ ซัุซ้อนสูง
และมีความรัุผิดชอุในการ กระทาของตนเองและงานใน
กลบ่ม ตลอดจน พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
(5) สามารถเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไ ข
สถานการณ์ ทั้ ง ส่ ว นตั ว และส่ ว นรวม ที่ ซั ุ ซ้ อ น
สู ง พร้ อ มทั้ ง แสดงจบ ด ยื น อย่ า งพอเหมาะทั้ ง ของ
ตนเองและของกลบ่ม

(1) มีทักษะสูงในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจบุันต่อ ก า ร
ทางานที่เกี่ยวกัุศาสตร์ที่ศึกษา
(2) สามารถแนะน าประเด็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส าคั ญ และ
ซัุซ้อน โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติใน ก า ร
ประยบกต์เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทีิภาพทั้ง ป า ก
เปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแุุของ สื่ อ การน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสมกัุกลบ่มุบคคล
ต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชบมชน ทั่วไป
(4) สามารถใช้ ส ารสนเทศและเทคโนโลยี สื่ อ สารอย่ า ง
เหมาะสมในการนาเสนอรายงาน ทั้งในรูปแุุที่ เ ป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิชาชีพ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเุียุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี ว่าด้วยการศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอุผลสัมฤทีิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระุุการประกันคบณภาพภายในของสถาุันอบดมศึกษาที่จะต้องทา
ความเข้าใจตรงกันทั้งสถาุัน และนาไปดาเนินการจนุรรลบผลสัมฤทีิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอุได้
การทวนสอุในระดัุรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดัุรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอุให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอุโดยผู้ทรงคบณวบฒิภายนอก
การทวนสอุในระดัุหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระุุประกันคบณภาพภายในสถาุันอบดมศึกษาดาเนินการทวนสอุมาตรฐานผล
การเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิีีการทวนสอุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทีิ์ผลของการประกอุอาชีพของุัณฑิต
ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลัุมาปรัุปรบงกระุวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแุุครุวงจร รวมทั้งการประเมินคบณภาพ
ของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดัุสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. ภาวะการได้งานทาของุัณฑิต ประเมินจากุัณฑิตแต่ละรบ่นที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของุัณฑิตในการประกอุการงานอาชีพ
2. การตรวจสอุจากผู้ประกอุการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแุุส่งแุุสอุถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในุั ณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอุการนั้น ๆ ในคาุระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
3. การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของุัณฑิต
4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแุุสอุถาม หรือ สอุถามเมื่อมีโอกาสในระดัุความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และสมุัติด้านอื่น ๆ ของุัณฑิตจะสาเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5. การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอุอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่
กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกัุการประกอุอาชีพของุัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรัุหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
6. ความเห็นจากผู้ทรงคบณวบฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
สมุัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัุกระุวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
7. ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปีรรมได้ซึ่ง อาทิ (1) จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย (2) จานวนสิทีิุัตร (3)
จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จานวนกิจกรรมการกบศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (5) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทา
ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเุียุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี ว่าด้วยการศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยุายของสถาุัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสุการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยใน
สาขาวิชาวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติเป็นอันดัุแรก การสนัุสนบนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอุรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชบมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสุการณ์
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2.

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ฝึกอุรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชบมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสุการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมุริการวิชาการแก่ชบมชนที่เกี่ยวข้องกัุการพัฒนาความรู้และคบณีรรม
(2) มีการกระตบ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
เพื่อให้การุริหารหลักสูตรเป็นไป 1. กาหนดให้มีอาจารย์ที่มีคบณวบฒิปริญญาเอก
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ีิ ภ า พ โ ด ย
หรือเทียุเท่า หรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั ุ ป รั ช ญ า แ ล ะ
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ เป็น
วัตถบประสงค์ของหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน โดย
อาจารย์แต่ละท่านจะทาหน้าทีเ่ ป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรนี้เท่านั้น
2. กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่
วางแผน ควุคบมและกากัุดูแล รวมถึง
จัดระุุการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้รัุ
การศึกษาได้รัุการพัฒนาและเรียนรู้ได้ตรง
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
3. กาหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์ โดยการ
สนัุสนบนอาจารย์นาเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอทบนวิจัย และมีการจัดโครงการเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์อัน
ได้แก่ การศึกษาต่อ ฝึกอุรม สัมมนา และ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
4. กาหนดให้มีการสร้างความร่วมมือในด้าน
การเรียนการสอนและการทาวิจัยกัุ
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
สถาุันการศึกษาในต่างประเทศ
5. กาหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
โดยแสดงการปรัุปรบงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคบณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทบก
ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทบก 5 ปี

การประเมินผล
การประเมินคบณภาพการุริหารหลักสูตรจะ
ปฏิ ุั ติ ต ามนโยุายการประกั น คบ ณ ภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยอ้ า งอิ ง ตั ว ุ่ ง ชี้ ต าม
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานที่ 5 ด้านการพัฒนาสถาุัน
และุบคลากร
2. มาตรฐานที่ 6 ด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน
3. มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคบณภาพ
การศึกษา
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินหลักสูตร
ภายในทบก ๆ 4 ปีโดยคณะกรรมการ
วิชาการประจาภาควิชาและกรรมการ
ผู้ทรงคบณวบฒิ ซึ่งคณะกรรมการจะทาการ
ประเมินโดยพิจารณาจากข้อมูลผลการเรียน
การสอน จานวนนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา จานวนผลงานวิจัย ความ
ร่วมมือกัุหน่วยงานอื่น แุุประเมินที่ได้
จากนักศึกษา รวมถึงรายงานการติดตามผล
การทางานของนักศึกษาหลังสาเร็จ
การศึกษา
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การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการคานวณรายรัุจากงุประมาณแผ่นดิน และรายได้จากค่าลงทะเุียนเรียน
ของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
2.2.1 อุปกรณ์การสอน
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน (เครื่อง)
1
เครื่องคอมพิวเตอร์
30
2
เครื่องพรินเตอร์
3
3
เครื่องสแกนเนอร์
2
4
กล้องดิจิทัล
2
5
กล้องวีดิโอดิจทิ ัล
2
6
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
4
7
ระุุ Wired/Wireless LAN ทั่วทั้ง 2 อาคาร
2
8
ระุุคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรัุการศึกษา
1
9
Visualizer
1
10
ระุุเครื่องเสียง
2
2.2.2 ห้องสมุด
นักศึกษาสามารถใชุ้ริการของสานักหอสมบด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี ซึ่งมีหนังสือทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากกว่า 124,404 รายการ และมีวารสารวิชาการต่าง ๆ มากกว่า 2,500 รายการ นอกจากนี้ ยังมีุริการด้านุรรณสารสนเทศและ
ุริการยืมหนังสือจากห้องสมบดของสถาุันอื่น ๆ อีก
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาหรัุการเรียนการสอนในหลักสูตรปรัชญาดบษฎีุัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ ทางสถาุันฯมีเจ้าหน้าที่
ประสานงานและดาเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน โดยการจัดซื้อหนังสือ ตาราที่ทันสมัย เพื่อเข้าสานักหอสมบด อีกทั้งจัดหาอบปกรณ์ที่
ใช้สนัุสนบนการเรียนการสอน งานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เพียงพอกัุความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร โดยมีวัตถบประสงค์
ดังนี้
(1) เพื่อส่งเสริม สนัุสนบนให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากวัสดบ อบปกรณ์ในการทาวิจัยอย่างเต็มที่
(2) เพื่อพัฒนาห้องปฏิุัติการวิจัยให้มีคบณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยการจัดหาวัสดบ อบปกรณ์ที่จาเป็นให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้อย่าง
พอเพียง
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่คอยอานวยความสะดวกในอบปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ อานวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
อาจารย์
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร สถาุันฯมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น ท รั พ ย า ก ร 1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมี
ผลสารวจความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อ
การเ รี ย นการสอน แ ละช่ อ งทาง ประสิทีิภาพ ทั้งในการสอน การุันทึกวิดที ัศน์เพื่อ การใหุ้ริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การเรียนรู้ที่เพียุพร้อม ทันสมัย เพื่อ สร้างสื่อสาหรัุการทุทวนการเรียน
การปฏิุัติ การวิจัย
สนั ุ สนบ น ทั้ ง การศึ ก ษาในห้ อ งเรี ย น 2. จัดให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและห้องปฏิุัติการ ที่มี
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เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
และนอกห้ องเรียน เพื่อ การเรีย นรู้ไ ด้ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ทนี่ ักศึกษาสามารถ
ด้ ว ยต น เอ ง อ ย่ า ง เพี ย งพอ และ มี ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจานวนที่
ประสิทีิภาพ
เพียงพอและมีประสิทีิภาพที่เหมาะสม
จัดให้มีห้องเรียน ทรัพยากร
3. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมี
ผลสารวจความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อ
การเรียนการสอน และช่องทาง
ประสิทีิภาพ ทั้งในการสอน การุันทึกวิดที ัศน์เพื่อ การใหุ้ริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การเรียนรู้ที่เพียุพร้อม ทันสมัย เพื่อ
สร้างสื่อสาหรัุการทุทวน การเรียน
การปฏิุัติ การวิจัย
สนัุสนบนทัง้ การศึกษาในห้องเรียน
4. จัดให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและห้องปฏิุัติการ ที่มี
และนอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรูไ้ ด้
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ทนี่ ักศึกษาสามารถ
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอและมี
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจานวนที่
ประสิทีิภาพ
เพียงพอและมีประสิทีิภาพที่เหมาะสม
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) อาจารย์ประจาต้องมีคบณวบฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาีิการเรื่อง ระเุียุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี ว่า
ด้วยการศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา โดยมีคบณสมุัติดังต่อไปนี้
(1.1) ได้รุั ปริญญาเอกหรือเทียุเท่าหรือ
(1.2) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันี์กัน
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถบประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(3) มี ค วามรู้ มี ทั กษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทีิ์ ข องนั ก ศึ กษาและมี ป ระสุการณ์ ท าวิ จั ย หรื อ
ประสุการณ์ประกอุวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รัุผิดชอุหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชบมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความ
เห็นชอุการประเมินผลทบกรายวิชา เก็ุรวุรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรัุการปรัุปรบงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาใหุ้รรลบ
เป้าหมายตามหลักสูตร และไดุ้ัณฑิตเป็นไปตามคบณลักษณะุัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
มีนโยุายในการเชิญผู้ทรงคบณวบฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนในุางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือ
ประสุการณ์จริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ุบคลากรสายสนัุสนบนมีวบฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกัุภาระงานที่รัุผิดชอุ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
ุบคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและีรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถุริการให้อาจารย์ สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอุรมเฉพาะทาง เช่น การทดลอง การใช้โปรแกรมที่ช่วยอานวยความสะดวกในการสอน เป็นต้น
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคีบรกิจ หรือภาคอบตสาหกรรมที่มีประสุการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอด
ประสุการณ์ให้แก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเุียุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าีนุบรี ว่าด้วยการศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
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6.

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต
จากผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใชุ้ัณฑิตด้วยแุุสอุถาม พุว่าผู้ใชุ้ัณฑิตมีความต้องการุบคลากรที่มีคบณสมุัติคือ เป็นผู้รอุรู้ใน
วิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิุัติ มีความขยัน/อดทนต่อการทางาน มีความรัุผิดชอุ มีการไตร่ตรองอย่างมีเหตบผล และมีการทางานเป็นทีม
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชบมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทุทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแุุ มคอ.2 ที่สอดคล้องกัุกรอุ มาตรฐาน
คบณวบฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคบณวบฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสุการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแุุ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครุทบกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสุการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแุุ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสบดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครุทบกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแุุ มคอ.7 ภายใน
60
วัน หลังสิ้นสบดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอุผลสัมฤทีิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรัุปรบงการจัดการเรียนการสอน กลยบที์การสอน หรือ
การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทบกคน ได้รัุการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทบกคนได้รัุการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนุบคลากรสนัุสนบนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รัุการพัฒนา วิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดัุความพึงพอใจของนักศึกษาปีสบดท้าย/ุัณฑิตใหม่ที่มีต่อคบณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดัุความพึงพอใจของผู้ใชุ้ัณฑิตที่มีต่อุัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.

การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยบที์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดัุสาขาวิชา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกัุผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรหรือวิีีการสอน มีการสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอุของนักศึกษา การสอุถามจากนักศึกษา ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาในด้านกระุวนการนาผลการประเมินไปปรัุปรบง
สามารถทาได้โดยรวุรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะให้ประีานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรัุปรบงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
• ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
• การสังเกตการณ์ของผู้รัุผิดชอุหลักสูตร/ประีานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
• นศ.ปีสบดท้าย/ุัณฑิตใหม่
• ผู้ใชุ้ัณฑิต
• ผู้ทรงคบณวบฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคบณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอุมาตรฐานคบณวบฒิระดัุอบดมศึกษาแห่งชาติ และตัวุ่งชี้เพิ่มเติม
ข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคบณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
• รวุรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใชุ้ัณฑิต ผู้ทรงคบณวบฒิ
• วิเคราะห์ทุทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รัุผิดชอุหลักสูตร/ประีานหลักสูตร
• เสนอการปรัุปรบงหลักสูตรและแผนกลยบที์ (ถ้ามี)
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มบ่งเน้นปรัุพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดัุที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600
ได้อย่างมีประสิทีิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน
แต่มบ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สบด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นัก ศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the
students to improve their language and skills autonomously.
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LNG 600

วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
3 (2-2-9)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่ อพัฒนาให้นักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดัุของตนได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิุัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มบ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกัุความต้องการ
โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิุัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การ
หาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอุสบดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ กลยบที์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in
Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be
on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focussed and
simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with
language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise language use not usage, real communication not
classroom practice.
FRA 500-503 หัวข้อพิเศษ 1-4
3(3-0-9)
(Special Topic I-IV)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หัวข้อพิเศษซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจบุันทางด้านวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ อาจประกอุด้วยโครงงานประจา
วิชา
Special Topics of Current Interest in Robotics and Automation. Class Project may be included.
FRA 600-601 โครงงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1-2
3(0-6-12)
(Special Project Related to Robotics and Automation I-II)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
นักศึกษาทาโครงงานพิเศษในหัวข้อปัญหาด้านวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ ภายใต้
การแนะนาและผ่านการ
ยอมรัุของคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งประกอุด้วยผู้เชี่ยวชาญภายนอกและอาจารย์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาความสามารถในเชิ ง
ปฏิุัติ สาหรัุนาไปพัฒนางานวิจัยที่ใช้ความรู้ทางวิทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ นักศึกษาต้องนาเสนอข้อเสนอโครงงานพิเศษ รายงาน
ความก้าวหน้า นาเสนอสรบปโครงงาน รวมทั้งทารายงาน
Under the supervision and approval of the committee who consists of the faculty members and experts, the students will work
on special projects related to robotics and automation to gain better understanding and develop practical knowledge for the related industry.
Students are supposed to give oral presentation of proposal, progress, final presentation of the projects as well as submit the final reports.
FRA 610
ระบบอัจฉริยะ
3(3-0-9)
(Intelligent System)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ุทนาของระุุอัจฉริยะ พื้นฐานของระุุฟัซซี่ ระุุควุคบมแุุฟัซซี่ กรณีศึกษาของระุุ ฟัซซี่ พื้นฐานของระุุ
เครือข่ายนิวรอล การประยบกต์ใช้งานของระุุเครือข่ายนิวรอล กรณีศึกษาของระุุนิวรอล ระุุนิวโรฟัซซี่
Introduction to Intelligent Systems, Fundamentals of Fuzzy Systems, Fuzzy Control Systems, Fuzzy System: Case Studies,
Fundamentals of Neural Networks, Applications of Neural Networks, Neural Network: Case Studies, Neuro-Fuzzy Systems.
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FRA 611

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สาหรับวิทยาการหุ่นยนต์
3(3-0-9)
(Software Architecture for Robotics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ุทนา รูปแุุลาดัุขั้น รูปแุุโต้ตอุ สถาปัตยกรรมเชิงพฤติกรรม สถาปัต ยกรรมแุุซัุซัมชั่น รูปแุุผสมระหว่างการ
คานวณแุุอิงเหตบผลและการโต้ตอุ ระุุที่ประกอุด้วยหลายเอเจนต์
Introduction, Hierarchical Paradigm, Reactive Paradigm, Behavior-based Architecture, Subsumption Architecture, Hybrid
Deliberative/Reactive Paradigm, Multiple Agent System.
FRA 612
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิทยาการหุ่นยนต์
3(3-0-9)
(Artificial Intelligence for Robotics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การแก้ปัญหา เทคนิคการค้นหาแุุอิงความรู้ รูปแุุการแสดงความรู้ การใช้เหตบผลในทางสัญลักษณ์ และทางสถิติ การวางแผน
การทาความเข้าใจ การประมวลภาษาีรรมชาติ ปัญญาประดิษฐ์แุุขนานและแุุกระจาย การเรียนรู้และการสร้างแุุจาลองความสัมพันี์
ระุุผู้เชี่ยวชาญ
Problem Solving, Heuristic Search Techniques, Knowledge Representation Issues, Symbolic Reasoning, Statistical Reasoning,
Planning, Understanding, Natural Language Processing, Parallel and Distributed AI, Learning and Connectionist Models, Expert Systems.
FRA 613
การเรียนรู้สาหรับคอมพิวเตอร์
3(3-0-9)
(Machine Learning)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เครือข่ายเุยาเซียน การเรียนรู้โดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจ การประเมินสมมบติฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการคานวณ การเรียนรู้
เฉพาะหน้า วิีีเชิงพันีบกรรม การเรียนรู้แุุวิเคราะห์ การประสานการเรียนรู้แุุอบปนัยและแุุวิเคราะห์ การเรียนรู้แุุเสริมุังคัุ
Bayesian Network, Decision Tree Learning, Evaluating Hypotheses, Computational Learning Theory, Instance-based Learning,
Genetic Algorithms, Analytical Learning, Combining Inductive and Analytical Learning, Reinforcement Learning.
FRA 620
การประมวลผลภาพ
3(3-0-9)
(Image Processing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พื้นฐาน
ของการประมวลผลภาพดิจิทัล ตัวแทนแสดงภาพและมาตรฐานภาพ การรัุภาพ และปริภูมิสี การกรองและการเสริมแต่งสัญญาณภาพเชิงระยะ
การุูรณะภาพ การแปลงภาพ การเสริมแต่งภาพเชิงความถี่ การเข้ารหัสภาพนิ่งและภาพวีดิทัศน์ การสร้างแุุจาลองของภาพและกล้อง ภาพรวม
ของคอมพิวเตอร์วิชั่น ความสัมพันี์ระหว่างการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ การสร้างภาพ ตัวแทนแสดงขอุเขตและเนื้อที่ การจัุคู่
งานวิจัยที่เกี่ยวกัุระุุวิชั่นในปัจจบุัน
Basic of Digital Image Processing, Image Representation and Standards, Visual Perception and Color Spaces, Spatial Domain
Image Filtering and Enhancement, Image Restoration, Image Transforms, Image Enhancement in Frequency Domain, Image and Video
Coding, Image and Camera Modeling, Overview of Computer Vision, Relationship between Image Processing and Artificial Intelligence,
Image Formation, Boundary and Region Representation, Matching, Current Researches in Vision Systems.
FRA 621
การรับภาพของหุ่นยนต์
3(3-0-9)
(Robot Vision)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การรัุภาพของเครื่องจักรในรูปฐานสอง การวิเคราะห์แุุตัดระดัุและแุุตัดส่วนพื้นที่ โฟโตเมตริก-สเตอริโอ รูปร่างจากแสง
เงา สนามการเคลื่อนที่และการไหลเชิงแสง โฟโตแกรมเมทรีและสเตอริโอ การจาแนกรูปแุุ การรู้จารูปแุุทางสถิติ วัตถบหลายด้าน ภาพเกาส์
เซียนแุุขยาย การแปลงรูปเชิงคณิตศาสตร์ การนาร่องแุุแพสซีฟจากการเคลื่อนที่
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Binary Machine Vision, Thresholding and Segmentation Region Analysis, Photometric Stereo, Shape from Shading, Motion
Field and Optical Flow, Photogrammetry and Stereo, Pattern Classification, Statistical Pattern Recognition, Polyhedral Objects, Extended
Gaussian Images, Mathematical Morphology, Passive Navigation from Motion.
FRA 622
อุปกรณ์ตรวจจับและตัวขับสาหรับหุ่นยนต์
3(3-0-9)
(Sensors and Actuators for Robots)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ดีซีเซอร์โวมอเตอร์ สเตปเปอร์มอเตอร์ ตัวขัุไฮดรอลิกและนิวเมติก อบ ปกรณ์วัดความเร่ง
โพเทนชิออมิเตอร์ เอนโคด
เดอร์ รีโซล์ฟเวอร์ อบปกรณ์ตรวจจัุระยะ อบปกรณ์ตรวจจัุแสง อบปกรณ์ตรวจจัุ
การชน อบปกรณ์สาหรัุวัดแรง วัสดบเพียโซเซรามิก ไจโรส
โคป อบปกรณ์ตรวจวัดความดัน การหาคบณสมุัติและแุุจาลองของอบปกรณ์จากการทดลอง
DC Servomotors, Stepper Motor, Hydraulic and Pneumatic Actuators, Accelerometers, Potentiometers, Encoders and Resolvers,
Proximity Sensors, Light Sensors, Touch Sensors, Force Transducers, Piezoceramic Materials, Gyroscopes, Pressure Sensor, Experimental
Determination of Component Models and Model Parameters.
FRA 624
การประมวลและการสังเคราะห์เสียง
3(3-0-9)
(Speech Processing and Synthesis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พื้นฐานของวิทยาการทางด้านเสียง การจาลองการสร้างเสียง การเข้ารหัสเสียงและการวิเคราะห์เสียง การปรัุปรบงเสียง การ
วิเคราะห์โดยการคาดเดาเชิงเส้น การรัุรู้เสียง พลศาสตร์การวาร์ปเชิงเวลา แุุจาลองมาร์คอฟซ่อนเร้น การจาลองภาษา
Fundamentals of Speech Science, Modeling Speech Production, Speech Coding and Synthesis, Speech Enhancement, Linear
Predictive Analysis, Speech Recognition, Dynamic Time Warping, Hidden Markov Model, Language Modeling.
FRA 625
การติดต่อระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(3-0-9)
(Human-Computer Interface)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ุทนาของการเชื่อมต่อระหว่างมนบษย์กัุคอมพิวเตอร์ องค์ประกอุของมนบษย์ ความจริงเสมือน เทคโนโลยีของส่วนรัุข้อมูล
เทคโนโลยีของส่วนแสดงข้อมูล พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมสาหรัุ
การเชื่อมต่อกัุคอมพิวเตอร์ พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก และอัลกอริทึม การจาลองเชิงกายภาพ
Introduction to Human-Computer Interaction, Human Factors, Virtual Reality, Input Interface Technology, Output Interface
Technology, Foundations of Computer Interface Programming, Foundations of Computer Graphics and Algorithm, Physical-based
Simulation.
FRA 630
พลศาสตร์ของระบบและการควบคุมสาหรับวิทยาการหุน่ ยนต์
3(3-0-9)
(Dynamical System and Control for Robotics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทุทวนทฤษฎีระุุเุื้องต้น วิีีการคลาสสิคและปริภูมิสเตต ศึกษาถึงการตอุสนองต่อเวลาโดยใช้การวิเคราะห์ทางทฤษฎี และ
การจาลองโดยวิีีการคานวณ การวิเคราะห์จากผลตอุสนองต่อความถี่ แนวคิดและการใช้การวิเคราะห์ทางด้านอิมพีแดนซ์ การสร้างแุุจาลอง
และวิเคราะห์ระุุที่มีส่วนประกอุทั้งทางกลและทางไฟฟ้า การควุคบมระุุพลวัต
Review of Basic Systems Theory, Classical and State Space Approach, Time-Domain Response by Analytical Methods and
Numeric Simulation, Frequency Response Analysis, Impedance Concepts and Applications, Modeling and Analysis of Electromechanical
System, Control of Dynamical Systems.
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FRA 631

พื้นฐานวิทยาการหุ่นยนต์
3(3-0-9)
(Foundation of Robotics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
พื้นฐานของการจาลองและการควุคบมหบ่นยนต์ แุุจาลองทางคณิตศาสตร์ของแขนหบ่นยนต์
ไคเนมาติกส์ตรง และไคเน
มาติกส์ผกผัน จาโคเุียนเมตริกซ์ แุุจาลองทางพลศาสตร์ของนิวตัน-ออยเลอร์ และลากรองจ์ การวางแผนวิถี ไคเนมาติกส์ซ้าซ้อน การควุคบ ม
ตาแหน่งและการควุคบมแรงของหบ่นยนต์
Basics of Robot Modeling and Control, Mathematical Modeling of Articulated Robotic Arms, Forward and Inverse Kinematics
Model, Jacobian Matrix, Newton-Euler and Lagrangian Dynamic Model, Trajectory Planning, Kinematics Redundancy, Position and Force
Control of Robot Manipulators.
FRA 632
กลศาสตร์ของการควบคุม
3(3-0-9)
(Mechanics of Manipulation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ไคเนมาติกส์การควุคบม ตัวแทนทางไคเนมาติกส์ พลศาสตร์ของวัตถบแข็งเกร็ง แรงเสียดทาน อเนกสัมผัส การควุคบมแุุควอ
ไซสแตติกส์ การุีุและการผลัก การอ่อนตัวแุุตั้งฉาก ทฤษฎีสกรู
Manipulation Kinematics, Kinematic Representation, Dynamics of Rigid Body, Friction, Multiple Contact, Quasi-static
Manipulation, Squeezing and Pushing, Orthogonal Compliance, Screw Theory.
FRA 633
พลศาสตร์และการควบคุมหุน่ ยนต์ขั้นสูง
3(3-0-9)
(Advanced Robot Dynamics and Control)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การพิจารณาไคเนมาติกส์ของหบ่นยนต์ แคลคูลัสของการผันแปร การประยบกต์ของสมการออยเลอร์ -ลากรองจ์ในหบ่นยนต์ การแก้
สมการเชิงอนบพันี์แุุเชิงเส้นและแุุไม่เชิงเส้น การควุคบมหบ่นยนต์
การควุคบมระุุเชิงเส้นแุุคลาสสิคและแุุใหม่ การ
ควุคบมแุุดิจิทัลของหบ่นยนต์ การหาคบณลักษณะของระุุหบ่นยนต์
Review of Kinematics of Robot Manipulators, Calculus of Variation, Application of Euler-Lagrange Equation in Robot
Manipulators, Solving Linear and Nonlinear Differential Equations, Robot Control, Classical and Modern Control of Linear Systems, Digital
Control of Robot Manipulators, System Identification of Robotic Systems.
FRA 636
การจาลองและออกแบบหุ่นยนต์
3(3-0-9)
(Modeling and Design of Robot Manipulators)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คบณลักษณะต่างๆ ของหบ่นยนต์ กรรมวิีีในการออกแุุ กลไกในการส่งถ่ายกาลังและข้อต่อ กลไก รูปร่าง และการเคลื่อนไหวของ
มือจัุ ทฤษฎีการวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ของหบ่นยนต์ การวางแผนการเคลื่อนที่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแุุ และการสร้างต้นแุุ
หบ่นยนต์
Manipulator Specification, Design Procedure, Mechanism of Transmissions and Joints, Mechanism, Configuration and Motion
of Gripper, Principles for Dynamic Analysis of Manipulator, Motion Planning, Computer-Aided Design and Build Prototype Robot
Manipulator.
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FRA 638

วิทยาการหุ่นยนต์เคลื่อนที่
3(3-0-9)
(Mobile Robotics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การออกแุุ และสร้างฐานของหบ่นยนต์เคลื่อนที่ พื้นฐานการออกแุุระุุและโปรแกรมของหบ่นยนต์เคลื่อนที่ อบปกรณ์ตรวจจัุ
และตัวขัุเคลื่อนของหบ่นยนต์เคลื่อนที่ การโปรแกรมหบ่นยนต์เคลื่อนที่ การวางแผนการเดินทาง หลุหลีกสิ่งกีดขวาง อัลกอริทึมเชิงพฤติก รรม
การใช้งานหบ่นยนต์เคลื่อนที่ในงานจริง
Designing and Constructing Mobile Robot Platform, Basic System Design and Program of Mobile Robots, Sensors and
Actuators for Mobile Robots, Mobile Robot Programming, Path Planning, Obstacle Avoidance, Behavior-based Algorithm, Practical Mobile
Robot Applications.
FRA 639
วิทยาการหุ่นยนต์ชีวภาพ
3(3-0-9)
(BioRobotics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนะนาเกี่ยวกัุหบ่นยนต์ที่สร้างเลียนแุุสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ของหบ่นยนต์แุุต่างๆที่ได้รัุอิทีิพลมาจากการเคลื่อนที่ของคน
และสัตว์ หลักการของการเดิน พลศาสตร์ของวัตถบแข็งเกร็ง พลศาสตร์ของระุุหลายจบดเชื่อมต่อ การควุคบมการเคลื่ อนที่ของระุุหลายจบด
เชื่อมต่อ การสร้างท่าทางการเดิน การควุคบมการทรงตัว การออกแุุทางกลของหบ่นยนต์ที่มีขา
Introduction to Biologically-inspired Robots, Various Types of Robot Movement Derived from Human and Animal Motion,
Principle of Legged Locomotion, Rigid Body Dynamics, Dynamics of Multi-link Systems, Control of Multi-joint Movement, Gait Generation,
Control of Balance, Mechanical Design of Legged Robots.
FRA 640
คณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับวิทยาการหุ่นยนต์
3(3-0-9)
(Fundamental Mathematics for Robotics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทุทวนทฤษฎีพื้นฐานของเมตริกซ์ ปริภูมิมิติจากัด การทาให้เป็นเมตริกซ์เฉียง รูปแุุจอร์แดน สมการเชิงอนบพันี์แุุีรรมดา
การใช้การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ แนะนาแคลคูลัสแปรผัน แนะนาฟังก์ชันเชิงซ้อน ระเุียุวิีีเชิงตัวเลข
Review of Elementary Matrix Theory, Finite Dimensional Spaces, Diagonalization, Jordan Form, Ordinary Differential
Equations (ODE), Applications of Fourier and Laplace Transforms, Introduction to Calculus of Variation, Introduction to Complex Variable
Functions, Numerical Methods.
FRA 641
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาการหุ่นยนต์
3(3-0-9)
(Computer Programming for Robotics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ผังงาน โครงสร้างของการเขียนโปรแกรม ชนิดของข้ อมูลและตัวแปร การดาเนินการทางเลขคณิตและตรรกศาสตร์ การ
ตัดสินใจ โครงสร้างการควุคบม การรัุข้อมูลและแสดงผลลัพี์ ระุุแฟ้มข้อมูล
การเขียนโปรแกรมแุุอิงวัตถบ การเขียนโปรแกรมที่
เกี่ยวกัุอบปกรณ์อินพบท/เอาท์พบท
Flowchart, Structure of Programming, Data Types and Variables, Arithmetic/Logic Operations, Decision Making, Control
Structures, Input/Output, Data File System, Object-Oriented Programming, Programming with I/O Device.
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FRA 643

การออกแบบการเชื่อมต่อระบบ
3(3-0-9)
(System Interface Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ุทนาของการเชื่อมต่อระุุ สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชบดคาสั่งเขียนโปรแกรมสาหรัุไมโครคอนโทรลเลอร์
การเชื่อมต่อกัุพอร์ต การเชื่อมต่อกัุแอลอีดีและสวิทช์ การเชื่อมต่อกัุวงจรอนาลอก การเชื่อมต่อกัุมอเตอร์ การเชื่อมต่อกัุแอลซีดี การติดต่อ
แุุอนบกรม
Introduction to System Interface, Microcontroller Architecture, Instruction Set, Microcontroller Programming, Interfacing Ports,
Interfacing LED and Switch, Interfacing Analog Circuits, Interfacing Motors, Interfacing LCD, Serial Communication.
FRA 644
การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-9)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ตัวแทนสัญญาณดิจิทัลของสัญญาณแอนะล็อก สัญญาณดิจิทัลในโดเมนความถี่และการแปลง Z ของสัญญาณดิจิทัล การออกแุุ
ระุุดิจิทัล เทคนิคการออกแุุตัวกรองสัญญาณ IIR และ FIR การแปลงฟูเรียร์และฟาสต์ฟูเรียร์ที่มาของความผิดพลาดในระุุดิจิทัล การ
วิเคราะห์สัญญาณรุกวนในระุุดิจิทัล
Digital Representation of Analog Signals, Frequency Domain and Z-transforms of Digital Signals, Digital System Design, IIR
and FIR Filter Design Techniques, Fourier and Fast Fourier Transform, Sources of Error in Digital Systems, Analysis of Noise in Digital
Systems.
FRA 650
ทฤษฎีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(3-0-9)
(Computer-Aided Design Theory)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน CAD ในปัจจบุัน การเชื่อมต่อกัุผู้ใช้ ประสิทีิภาพของระุุ การเลือกและการใช้ระุุ CAD
ตัวแทนแสดงเส้น โค้ง พื้ นผิ ว และรูปทรงตัน การแปลงเชิ งเรขาคณิ ต การสร้ างความสั มพั นี์ การฉาย เทคนิค การท าภาพเคลื่ อนไหวทาง
คอมพิวเตอร์
Recent Hardware and Software in CAD, User Interface, System Effectiveness, CAD System Selection and Usage,
Representation of Curves, Surfaces and Solids, Geometric Transformations, Mapping, Projection, Computer Animation Techniques.
FRA 651
การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(3-0-9)
(Computer-Aided Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สถาปัตยกรรมของระุุ CAD/CAM ฐานข้อมูลของ CAD/CAM การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง CAD/CAM การคานวณ
คบณสมุัติทางเรขาคณิตและมวล แุุจาลองและการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
การสร้างเมช
Architecture of CAD/CAM Systems, CAD/CAM Database, CAD/CAM Data Exchange, Geometrical and Mass Property
Calculations, Finite Element Model and Analysis, Mesh Generation.
FRA 652
การผลิตเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์ในทางวิศวกรรม
3(3-0-9)
(CIM for Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
องค์ประกอุของการผลิตเุ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Integrated Manufacturing: CIM) แนวคิดเกี่ยวกัุการออกแุุ
ฐานข้อมูล การเลือกเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องจัุยึด เทคโนโลยีกลบ่ม การวางแผนเวลา การควุคบมชั้นโรงงาน การวางแผนกระุวนการ
ทางานในระุุอัตโนมัติ
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Computer Integrated Manufacturing (CIM) Subsystems, Concepts of Database Design, Selection of Machines, Tools and
Fixtures, Group Technology, Scheduling, Shop Floor Control, Process Planning in Automation System.
FRA 653
ระบบอัตโนมัตแิ ละระบบการผลิต
3(3-0-9)
(Automation and Production Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การออกแุุและการวิเคราะห์เส้นสายงานอัตโนมัติ ระุุการประกอุ การสมดบลของสายงาน ระุุการจัดเก็ุและการควุคบม
วัตถบดิุอัตโนมัติ แนวคิดเกี่ยวกัุระุุการควุคบมอบปกรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข (CNC) เครื่องจักร CNC การโปรแกรมเครื่องCNC
แนวโน้มในปัจจบุันของระุุ CNC
Design and Analysis of Automated Flow Lines, Assembly Systems, Line Balancing, Automated Materials Handling and Storage
Systems, Concepts of Computer Numerical Control (CNC) Production Systems, CNC Machines, CNC Programming, Current Trend in CNC
Systems.
FRA 655
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
3(3-0-9)
(Flexible Manufacturing System)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ุทนาทางด้านการผลิตสมัยใหม่ ขุวนการการผลิต ขั้นตอนในการออกแุุระุุการผลิตและ การประกอุ การผนวกสาย
ขนส่งวัตถบกัุระุุการผลิตแุุยืดหยบ่น การคานวณสมรรถนะในกรรมวิีีการผลิต การควุคบม กาหนดการผลิตในเวลาจริง การเขียนแุุเสนอ
ระุุการผลิตแุุยืดหยบ่น การจัดหาและการตรวจรัุอบปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกัุระุุการผลิตแุุยืดหยบ่น ผลของความเสียหายเนื่องจากเครื่องจัก ร
การเตรียมการ และการติดขัดที่เกี่ยวข้องกัุสมรรถนะของระุุ
Introduction to Modern Manufacturing, Manufacturing Processes, Manufacturing and Assembly Systems Design Procedures,
Integration of Transfer Line and Flexible Manufacturing Systems, Calculation of Performance in Manufacturing Process , Real Time Process
Control Scheduling, FMS Proposal Writing, Acquisition and Equipment Commission of FMS, Effect of Machine Failure, Set-ups and
Disruption on System Performance.
FRA 660
สัมมนาและระเบียบวิธีวิจัย
3(0-6-9)
(Seminar and Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกัุหัวข้อทางวิ ทยาการหบ่นยนต์และระุุอัตโนมัติ โดยนักศึกษาระดัุุัณฑิตศึกษาและุบคคล
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทักษะเุื้องต้นของการวิจัยและการสื่อสาร คาจากัดความและประเภทของงานวิจัย การตั้งโจทย์งานวิจัย การสืุค้น
เอกสารอ้างอิง การอ้างอิงที่มาของข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการ กระุวนการทาวิจัย การเขียนุทคัดย่อ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การ
ตีความข้อมูล การนาเสนอผลงานวิจัย การเขียนเชิงเทคนิคสาหรัุการตีพิมพ์ การเขียนวิทยานิพนี์ จรรยาุรรณของการวิจัย
Presentation and Discussion of the Selected Topics in Robotics and Automation by Graduate Students and Specialists,
Introduction to Research and Communication, Definitions and Classifications of Research, Research Problems Identification, Literature
Review, Citation, Research Proposal Writing, Research Procedure, Abstract Writing, Statistical Data Analysis, Data Interpretation, Research
Presentation, Technical Writing for Publication, Thesis Writing, Research Ethics.
FRA 663
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
(Dissertation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนี์ ต้องทางานด้านการออกแุุ วิ จัยและพัฒนาด้วยตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการ
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Students, who take theses, are required to work on design, research, and development of project by themselves under
supervision of advisors and thesis committee.
FRA 664
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
(Dissertation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนี์ ต้องทางานด้านการออกแุุ วิจัยและพัฒนาด้วยตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการ
Students, who take theses, are required to work on design, research, and development of project by themselves under
supervision of advisors and thesis committee.

