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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
1. ชื่อหลักสูตร Robotics and AI 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 
3. ผูสอน ช่ือ   1. รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล 

       2. รศ.ดร. ปติเขต สูรักษา 
       3. ดร. กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ 
      4. ดร. ภูมิ คงหอยรอบ  
  สังกัด- 
กรณีการเทียบหลักสตูรอบรมกับรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 ผูสอนเปน อาจารยบัณฑิตประจำ/อาจารยบัณฑิตพิเศษ ใหแนบมติสภาวิชาการ ท่ีเห็นชอบใหเปนอาจารย
บัณฑิตท่ีทำหนาสอนได หรือ 
 บุคคลภายนอก แนบประวัตผิลงานและความเช่ียวชาญ 

4. รายวิชาของสถาบันฯ ท่ีผู
ผานการอบรมสามารถขอ
เทียบโอนได (ถาม)ี 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)  
90593023 หุนยนตและปญญาประดิษฐ                                          3(3-0-6) 
  ROBOTICS AND AI 
 เรียนรูความหมาย และความแตกตางของหุนยนตและปญญาประดิษฐ การใชหุนยนตในสายงาน
เทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวันและการทำงาน เชน การใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม     การใช
งานทางดานสาธารณสุข การใชงานดานการเกษตร การใชงานในบาน การใชเพื่อการบันเทิง การใชงานใน
ยานพาหนะ การใชงานดานการศึกษา แนวทางการใชหุนยนตในอนาคต และผลกระทบของการใชหุนยนตตอ
การใชชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจ 
 Study the definition and difference of robotics and artificial intelligence, the use 
of the robot in key technologies related to daily life and working style such as robots in factories, 
robots in healthcare, robots on the farm, robots at home, entertainment robots, robots that 
drive and robots at education, the various aspects of future robotics usage and impact of our 
daily life and the economy.  

 
5. จำนวนชั่วโมงเรียน 3 ช่ัวโมง (เวลาเรียนออนไลน …1…. ชม. + กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการสงงานผานระบบออนไลน หรือการ

ทำเวิรคชอป …2…. ชม.) 
6. แผนการเรียน 

คร้ังท่ี หัวขอ/เนื้อหา รูปแบบการเรียน 
1 ตอนท่ี 1 : Introduction to Robotics ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
2 Assignment  กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสงงานผาน

ระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
3 ตอนท่ี 2 : Introduction to Industrial Robot  ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
4 Assignment  กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสงงานผาน

ระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
5 ตอนท่ี 3 : Future Robotics ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
6 Assignment  กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสงงานผาน

ระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
7 ตอนท่ี 4 : Future AI  ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
8 Assignment  กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสงงานผาน

ระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
9 ตอนท่ี 5 : Robot Sensor ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
10 ตอนท่ี 6 : Robot Actuatoprs  ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
11 ตอนท่ี 7 : Introduction to mobile robot ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
12 ตอนท่ี 8 : mobile robot applications  ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
13 Assignment  กิจกรรมภายในช้ันเรยีนหรือการสงงานผาน

ระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
14 ตอนท่ี 9 : Introduction to AI AR VR ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
15 ตอนท่ี 10 : Introduction to Chat bot ออนไลน และ กิจกรรมภายในช้ันเรียนหรือการ

สงงานผานระบบออนไลน หรือการทำเวิรคชอป 
16 การสอบวัดผล ผานระบบ iBoT 

 


