
    

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง 

---------------------------------------------- 

  ดวยวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง มีความประสงคขอเสนอโครงการหลักสูตรใหม ระดับ
ปริญญาตรี จำนวน ๑ หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มติท่ีประชุม    ๑. เห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง  จำนวน ๑ หลักสูตร  
   ระดับปริญญาตรี  
            - โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนื่อง)   
               (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕)  
         ๒. ใหวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง ดำเนินการตามข้ันตอนตอไป 

         ซ่ึงตอบสนองนโยบายความสำเร็จบันได ๕ ข้ัน ดังนี้  
 

ดานท่ี ๑ : Disruptive Curriculums “สรางหลักสูตรทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลง”  
๑.๑  หลักสูตรไดรับการออกแบบโดยการสำรวจผูประกอบการ (โครงการ skill mapping และ 

skill assessment)  
๑.๒  มีการพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางอาจารยประจำหลักสูตรกับผูใชบัณฑิต เพ่ือใหหลักสูตรมี

ความทันสมัย 
๑.๓ มีการจัดการหลักสตูร และการเรียนการสอนเปนแบบโมดูล 

ดานท่ี ๒ : Disruptive Research and Innovation “สรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีทันตอการเปล่ียนแปลง”  
๒.๑  สนับสนุนองคความรูท่ีจำเปนตอการพัฒนานักศึกษา นำไปสูการแกไขปญหาจริงในระบบ

การผลิต โดยการนำปญหาจริงจากสถานประกอบการท่ีมีความรวมมือ ใหนักศึกษาไดเขารวมวิจัย 
ดานท่ี ๓ : Creative Ecosystem “พัฒนาระบบนิเวศแหงการสรางสรรค” 

๓.๑ พัฒนา AMI Ecosystem ซ่ึงสรางความรวมมือระหวางหลักสูตร บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และหนวยงาน 
ใหทุนวิจัย เพ่ือสรางระบบนิเวศดานการวิจัยปญหาในระบบการผลิตใหเกิดข้ึนและหลอเลี้ยงตัวเอง 
ดานท่ี ๔ : Talents Empowerment “เพ่ิมขีดความสามารถนักศึกษาและบุคลากร”  

๔.๑  มีการอบรมสัมมนานักศึกษา รวมถึงการศึกษาดูงานรวมกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเทาทัน
ถึงเทคโนโลยท่ีีใชจริงในภาคอุตสาหกรรม 
ดานท่ี ๕ : Sustainable Development “พัฒนาองคกรตอเนื่องมุงสูความย่ังยืน” 

๕.๑ มีการสรางความรวมมือท้ังสถานศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือใหมีการสรางบุคลากรท่ีเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูภาคอุตสาหกรรม 

ความสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันฯ  

              (๑) ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการสนับสนุน                
องคความรูท่ีจำเปนตอการพัฒนานักศึกษา นำไปสูการสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม ในดานระบบการ
ผลิต เพ่ือตอบสนองตอความจำเปนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 



    

              (๒) ยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางศักยภาพและผลิตกำลังคนตามความตองการของประเทศและโลก 
สงเสริมองคความรูดานตางๆ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตองการผูใชบัณฑิต ปอนเขา               
สูตลาดแรงงาน  

ท้ังนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันฯ วิทยาลัยฯ ไดจัดทำการสำรวจความตองการ
ของผูประกอบการในโครงการ Skill Mapping และ Skill Assessment เพ่ือนำมาใชในการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะท่ีจำเปนในการทำงาน และสามารถตอยอดองคความรูเพ่ือทำวิจัยท่ี
เก่ียวของกับปญหาระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

หลักสูตรเปนผลสืบเนื่องจากโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเปาหมายเรงดวนของประเทศ (อาชีวะพรีเม่ียม) รูปแบบท่ี ๑.๒ ใหมีการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีแบบโมดูล สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมายเรงดวนของประเทศโดยในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนื่อง) 
 

ระดับปริญญาตร ี ๑  หลักสูตร 

๑) โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนื่อง) (หลักสูตรใหม                        
พ.ศ. ๒๕๖๕)  

หลักการและเหตุผล 

   วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง ไดดำเนินการรับนักศึกษาท่ีจบระดับการศึกษาประกาศ              
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดานวิศวกรรมศาสตร ในโครงการโครงการพัฒนาทรพัยากรบุคคลตามโครงการยกระดับ
คุณภาพ หลักสูตรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเปาหมายเรงดวนของ
ประเทศ (อาชีวะพรีเม่ียม) โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สำนักงบประมาณกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  โดยนักศึกษาในโครงการไดเขาเรียนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต                  
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ท้ังนี้ เพ่ือใหการเรียนการสอนมีความกระชับและสอดคลองกับนโยบายของสถาบันฯ 
และเหมาะสมกับผูเขาศึกษา วิทยาลัยฯ จึงมีประสงคจัดทำหลักสูตรใหมท่ีเปนหลักสูตรตอเนื่อง และมีลักษณะ
เปนโมดูล โดยเนนการผลิตบัณฑิตตอบสนองการเขาสูประเทศ  ๔.๐ และอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
ในอนาคต ท่ีมีมีความรู ทักษะความชำนาญ ความเขาใจในวิศวกรรมวัสดุอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม การออกแบบและการจำลอง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการควบคุมการผลิต  
วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ 

วัตถุประสงค 
  ๑)  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหแก 

ทรัพยากรบุคคล และยกระดับแรงงานในอุตสาหกรรมของไทย 
  ๒) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการประยุกตความรูดานวิศวกรรมการผลิต            

มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 
  ๓) เพ่ือสรางสรรคองคความรูใหม งานวิจัย ทฤษฎี หรือนวัตกรรมดานการออกแบบ

สถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมภายในท่ีมีคุณภาพสูงเปนประโยชนตอการศึกษา และสังคม ท้ังในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

 
 
 
   



    

ความจำเปนจะตองเปดหลักสูตร 

นักศึกษาในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเปาหมายเรงดวนของประเทศ (อาชีวะพรีเม่ียม) 
ไดดำเนินการมาเปนระยะเวลา ๓ ป โดยโครงการดังกลาวมีการรับนักศึกษาเขารวมโครงการตามตาราง 

ตารางท่ี ๑  จำนวนนักศึกษาในโครงการอาชีวะพรีเม่ียม 

 
ปการศึกษา 

๒๕๖๒ 
(รับสมัคร ๒ รอบ) 

๒๕๖๓ 
(รับสมัคร ๓ รอบ) 

๒๕๖๔ 
(รับสมัคร ๒ รอบ) 

ผูสมัคร ๘๗ ๑๒๕ ๒๐๘ 
ผูชำระเงินคาสมัคร ๔๙ ๗๒ ๑๒๘ 

ผูเขาศึกษา ๓๓ ๕๙ ๖๕ 
นักศึกษาปจจุบัน ๒๕ ๔๕ ๖๕ 

  
 จากขอมูลเบื้องตน หลักสูตรไดรับความสนใจท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละป และจากการสำรวจอาจารย
ผูสอนและนักศึกษา พบวา นักศึกษาในโครงการท่ีเขาเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิต ยังมีพ้ืนฐานท่ีแตกตางกับนักศึกษาสายสามัญ นอกจากนี้ ลักษณะการจัดการเรียน
การสอนยังอาจไมเอ้ือใหนักศึกษาท่ีทำงานแลวมาเรียนไดอยางสะดวก วิทยาลัยฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญใน
การเปดหลักสูตรท่ีมีลักษณะเปนโมดูล และสอดคลองกับผูเขาเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนไดสูงสุด 
 

 ความซ้ำซอนของหลักสูตร 
๑. ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ๒-๓ ป มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมและระบบอัตโนมัติ 
๒. ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติแบบลีน 
๓. ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มหาวิทยาลัยมหานคร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมระบบการวัดคุม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร
และปญญาประดิษฐ, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและออโตเมชั่น 
 

กลุมเปาหมาย/อาชีพ และงานเม่ือสำเร็จหลักสูตร 
๑. วิศวกรในโรงงาน 
๒. วิศวกรออกแบบระบบ 

 
    แผนการรับนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ชั้นปท่ี  ๑ 
ชั้นปท่ี  ๒ 
ชั้นปท่ี  ๓ 

๔๐ 
- 
- 

๔๐ 
๔๐ 
- 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

รวม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 



    

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รายชื่อ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวชิาการ 
๑. รศ.ดร.ชานนท วริสาร 
(สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), ๒๕๕๔ 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส) (เกยีรตินิยมอันดับ ๑), 
๒๕๔๘ 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- W. Busyatras, C. Warisarn, C., Soft-information flipping 
scheme based on a priori LLRs summation for ultra-high 
density magnetic recording. AIP Advances,10(2), 2020 

๒. รศ.ดร.ราชศักด์ิ ศักดานุภาพ 
(สาขาวิชาฟสิกส) 
 
 

- วท.ด. (ฟสิกส), ๒๕๕๔ 
- วท.ม. (ฟสิกส), ๒๕๔๘ 
- วท.บ. (ฟสิกส) (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ๒๕๔๕ 
 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

- 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, 2020, 393, 125808. 

๓. ดร.คมศิลป   โคตรมูล 
 
 

- วท.ด. (ฟสิกส), ๒๕๕๗ 
- วท.ม. (ฟสิกส), ๒๕๕๑ 
- วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) (เกียรตินิยมอนัดับ ๒), ๒๕๔๗ 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

- Kotmool, K., Tsuppayakorn-Aek, P., Kaewmaraya, 
T., …Ahuja, R., Bovornratanaraks, T., Structural Phase 
Transitions, Electronic Properties, and Hardness of RuB4under 
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- University of Wisconsin-Madison, USA. 
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การพิจารณา 

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ในการประชุม วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไดพิจารณาโครงการหลักสูตรใหม ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง โดยท่ี
ประชุมมีมต ิเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

ขอเสนอแนะ  ๑. โมดูลท่ีนำเสนอในรางหลักสูตร จำนวนหนึ่งไมใชโมดูลตามนโยบายของสถาบัน แนะนำหลักสูตร
ใหปรับแกไข 

       ๒. ควรปรับแกไขเรื่องการเขียนบันได ๕ ข้ัน โดยเขียนใหเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
       ๓. ควรปรับแผนการศึกษา จากเดิม ระยะเวลาการศึกษา ๒.๕ ป เปน ๒ ป และใหตรวจสอบวามี

รายวิชาใดบางท่ีมีความคลายกันสามารถยุบรวมได 
       ๔. ควรใหนักศึกษาสามารถนำการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือประสบการณการทำงานมาเทียบ

โอนได 

มติท่ีประชุม   ๑. เห็นชอบโครงการหลักสูตรใหม ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตร ี
 -  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ตอเนื่อง) 

 (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๒. ใหวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง ดำเนินการตามข้ันตอนตอไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
เม่ือวันพฤหัสบดี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัญญา  วลัยรัชต) 
กรรมการและเลขานุการ 

 


