


วิิศวิกรปัญัญาปัระดิิษฐ์์

สร้้างโลกอนาคต

ด้้วย AI
ปััจจุบัันหุุ่�นยนต์และปััญญาปัร้ะดิ้ษฐ์์หุ่รื้อ 
AI เร่ิ่�มเข้้ามามีบทบาทสำำาคััญแทนที�แริ่งงานคัน  
ในหลากหลายสำายงาน และยังแทริ่กซึึมอย่�ตาม
เทคัโนโลยีที�เริ่าใช้้อย่�เป็็นป็ริ่ะจำำาทุกวััน ว่ัศวักริ่
ปั็ญญาป็ริ่ะด่ิษฐ์์ หรืิ่อว่ัศวักริ่ AI จึำงมีหน้าที�ในการิ่
ว่ัเคัริ่าะห์ ว่ัจัำย พััฒนา ด่ิแลจัำดิการิ่ และคัวับคุัม
เทคัโนโลยีปั็ญญาป็ริ่ะด่ิษฐ์์ทั�งหมดิให้สำามาริ่ถ
ทำางานไดิอ้ย�างมปี็ริ่ะส่ำทธ่ิภาพั และนำาไป็ป็ริ่ะยกุต์ใช้้
กับข้้อม่ลป็ริ่ะเภทต�างๆ ในหลากหลายธิุริ่ก่จำ 
เพืั�อตอบโจำทย์ว่ัวััฒนาการิ่ยุคัด่ิจ่ำทัลโดิยเฉพัาะ

ในอนาคัตอันใกล้ งานหลายอย�างจำะถ่กแทนที�ด้ิวัย
หุ�นยนต์และปั็ญญาป็ริ่ะด่ิษฐ์์ ว่ัศวักริ่ปั็ญญาป็ริ่ะด่ิษฐ์์ 
จึำงเป็็นที�ต้องการิ่ข้องตลาดิมากขึ้�นทั�งในป็ริ่ะเทศ
และต�างป็ริ่ะเทศ

คุัณเหมาะกับ คณะวิิศวิกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีี 
สาขาวิิชาวิิศวิกรรมคอมพิิวิเตอร์และปััญญา
ปัระดิิษฐ์์ (Computer Engineering and Arti-
ficial Intelligence)

หลักส่ำตริ่ที�เน้นสำร้ิ่างคันรุิ่�นใหม�ให้มีคัวัามช้ำานาญ
ด้ิานว่ัศวักริ่ริ่มคัอมพ่ัวัเตอร์ิ่และปั็ญญาป็ริ่ะด่ิษฐ์์
สำำาห รัิ่บการิ่ ว่ั เคัริ่า ะ ห์ห รืิ่อแป็ล ข้้อ ม่ล ธุิ ริ่ ก่จำ
อุตสำาหกริ่ริ่ม โดิยสำามาริ่ถเขี้ยนโป็ริ่แกริ่มริ่วับริ่วัม
ข้้อม่ลจำากแหล�งต�างๆ เพืั�อนำามาใช้้ว่ัเคัริ่าะห์ปั็ญหา
ทั�งในและนอกองค์ักริ่ สำร้ิ่างกริ่อบคัวัามค่ัดิเช่้ง
ว่ัทยาศาสำตร์ิ่ และออกแบบการิ่ทดิลองเพืั�อหาอัล
กอร่ิ่ทึมหรืิ่อว่ัธีิการิ่ทำางานใหม�ๆ ที�มีป็ริ่ะส่ำทธ่ิภาพั
สำำาหรัิ่บองค์ักริ่ธุิริ่ก่จำที�กำาลังเต่บโต และสำร้ิ่าง
นวััตกริ่ริ่มใหม�ที�เป็็นป็ริ่ะโยช้น์ต�อป็ริ่ะเทศช้าต่

คุณสมบััติท่ี่�วิศวกร้
ปััญญาปัร้ะดิ้ษฐ์์ต้องม่

• สำนใจำคัอมพ่ัวัเตอร์ิ่ในเช่้งลึก

• อยากร้่ิ่อยากเห็นเรืิ่�องปั็ญญาป็ริ่ะด่ิษฐ์์

• มีตริ่ริ่กะในคัวัามค่ัดิ

• ช้อบว่ัเคัริ่าะห์อย�างเป็็นขั้�นเป็็นตอน

• มีคัวัามรัิ่บผ่ิดิช้อบต�องาน และตริ่งต�อเวัลา

ถ้้า วิิศวิกรปััญญาปัระดิิษฐ์์
คืออาช่ีพในฝััน



Process Engineer

คุัณเหมาะกับ คณะวิิศวิกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีี 
หลักสูตรวิิศวิกรรมอุตสาหการและการผลิต
อัจฉริยีะ (Industrial Engineering and Intelligent 
Manufacturing)

เรีิ่ยนร้่ิ่การิ่บร่ิ่หาริ่จัำดิการิ่ในงานอุตสำาหกริ่ริ่ม โดิย
สำามาริ่ถนำาเทคัโนโลยีและริ่ะบบการิ่ผิล่ตอัจำฉร่ิ่ยะ 
ได้ิแก� ริ่ะบบ IoT (Internet of Things), หุ�นยนต์
อุตสำาหกริ่ริ่ม, ริ่ะบบผิล่ตเสำมือนจำร่ิ่ง (Virtual  
Manufacturing), Big Data, Cloud Computing 
มาบ่ริ่ณาการิ่เข้้าดิว้ัยกนัเพืั�องานอตุสำาหกริ่ริ่ม เมื�อ
เรีิ่ยนจำบหลักส่ำตริ่นี�แล้วั สำามาริ่ถสำอบใบป็ริ่ะกอบ
ว่ัช้าชี้พัว่ัศวักริ่ หรืิ่อ ใบ กวั. ได้ิ

ตัวจริ้ง
เรื้�องการ้ผลิต
Process Engineer หุ่รื้อวิศวกร้
กร้ะบัวนการ้ผลิต มีหน้าที�หลักๆ คืัอ จัำดิเตรีิ่ยม
กริ่ะบวันการิ่ผิล่ต เช้�น อุป็กริ่ณ์ เคัรืิ่�องมือ 
เคัรืิ่�องจัำกริ่ ว่ัธีิการิ่ มาตริ่ฐ์าน และคัุณภาพัข้อง  
ช่้�นงาน สำามาริ่ถตริ่วัจำสำอบและทดิสำอบสำ่�งเหล�านี�
เพืั� อให้มีคัวัามพัริ่้อม และมีป็ริ่ะส่ำทธ่ิภาพัส่ำงสุำดิ  
ตริ่งตามคัวัามต้องการิ่ข้องล่กค้ัา ก�อนที�จำะเร่ิ่�มการิ่
ผิล่ตจำร่ิ่งและสำ�งต�อไป็ให้ Production Engineer 
ซึึ�งงานข้อง Process Engineer จำะอย่�ใน
กริ่ะบวันการิ่ริ่ะหวั�าง R&D กับ Production เรีิ่ยก
ง�ายๆ คืัอเป็็นผ้่ิที�ต้องเตรีิ่ยมการิ่ทุกๆ อย�าง เพืั�อ
ที�ทางฝ่่ายผิล่ตจำะสำามาริ่ถทำางานให้ได้ิป็ริ่ะส่ำทธ่ิภาพั
มากที�สุำดิ โดิยมีต้นทุนที�เหมาะสำมนั�นเอง

คุณสมบััติของคนท่ี่�เหุ่มาะจะเป็ัน 
Process Engineer

• มีคัวัามสำามาริ่ถในการิ่คัำานวัณ การิ่วัางแผิน

• มีทักษะการิ่บร่ิ่หาริ่จัำดิการิ่ เพัริ่าะต้องเป็็น Leader 
ในการิ่ต่ดิตั�งเคัรืิ่�องจัำกริ่ต�างๆ

• มีีทักษะการิ่นำาเสำนอผิลงาน เพัริ่าะต้องอัป็เดิต
โป็ริ่เจ็ำกต์ ให้กับฝ่่ายจัำดิการิ่ จึำงต้องมีทักษะในการิ่พ่ัดิ

• มีีความีช่่างสัังเกต และมีีความีละเอีียดรอีบคอีบ

•  มีทักษะภาษาอังกฤษ เพัริ่าะเคัรืิ่�องจัำกริ่สำ�วันใหญ�
มาจำากต�างป็ริ่ะเทศ และซัึพัพัลายเออร์ิ่จำะใช้้ภาษา
อังกฤษในการิ่สืำ�อสำาริ่

ถ้้า Process Engineer 
คืออาช่ีพในฝััน



Design Engineer หุ่รื้อวิศวกร้ออกแบับั 
จำะทำาหน้าที�เขี้ยนแบบ ออกแบบผิล่ตภัณฑ์์ ออกแบบ
เคัรืิ่�องจัำกริ่ ให้ตอบโจำทย์คัวัามต้องการิ่ข้องล่กค้ัา
หรืิ่อตามที�ทางโริ่งงานรีิ่เคัวัสำมา เพืั�อให้สำามาริ่ถใช้้
งานได้ิอย�างมีป็ริ่ะส่ำทธ่ิภาพั นอกจำากนั�นยังต้องนำา
เสำนองาน และป็ริ่ะสำานงานกับฝ่่ายผิล่ต ริ่วัมถึงลง
ไซึต์งานจำร่ิ่งเพืั�อตริ่วัจำสำอบ ป็ริ่ะกอบเคัรืิ่�อง เทสำต์
เคัรืิ่�อง หรืิ่อแก้ไข้ปั็ญหาที�อาจำเก่ดิขึ้�น

คุัณเหมาะกับ คณะวิิศวิกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีี สาขาวิิชาวิิศวิกรรมการผลิตยีานยีนต์ 
(Automotive Manufacturing Engineering)

เรีิ่ยนร้่ิ่ว่ัธีิการิ่ออกแบบและวัางแผินกริ่ะบวันการิ่
ผิล่ตสำำาหริ่ับงานอุตสำาหกริ่ริ่ม ฝึ่กฝ่นการิ่คัวับคัุม
การิ่ผิล่ต การิ่ใช้้เคัรืิ่�องจัำกริ่ และการิ่ใช้้โป็ริ่แกริ่ม
สำำาหรัิ่บว่ัศวักริ่ริ่มการิ่ผิล่ตและการิ่ออกแบบ
เคัรืิ่�องจัำกริ่แบบเสำมือนจำร่ิ่ง ริ่วัมถึงร้่ิ่จัำกหลักการิ่
ทำางานที�ป็ลอดิภัยและการิ่บำารุิ่งรัิ่กษาอุป็กริ่ณ์ 
สำามาริ่ถใช้้เคัรืิ่�องมือและอุป็กริ่ณ์ต�างๆ ในงาน
ว่ัศวักริ่ริ่มได้ิ พัร้ิ่อมฝึ่กป็ฏ่ิบัต่งานในโริ่งงาน
อุตสำาหกริ่ริ่มการิ่ผิล่ตยานยนต์ และโริ่งงานผิล่ต
ช่้�นสำ�วัน และสำ�วันป็ริ่ะกอบยานยนต์

คุณสมบััติของคนท่ี่�เหุ่มาะ
จะเป็ัน Design Engineer

• มีคัวัามแอคัทีฟตลอดิเวัลา หาคัวัามร้่ิ่เพ่ั�มอย่�เสำมอ เพัริ่าะ
เทคัโนโลยีไป็ไวั ดัิงนั�นการิ่ออกแบบข้องเริ่าต้องมีคัวัาม      
ทันสำมัย และมีนวััตกริ่ริ่มใหม�ๆ  อย่�เสำมอ

• มีคัวัามค่ัดิสำร้ิ่างสำริ่ริ่ค์ั ช้อบท้าทายข้้อจำำากัดิ อยากทำาส่ำ�งที�
เหมือนจำะเป็็นไป็ไม�ได้ิให้เป็็นไป็ได้ิ

• มีคัวัามมุ�งมั�น ช้อบงานท้าทาย และสำามาริ่ถริ่ับมือภาวัะ
กดิดัินได้ิเป็็นอย�างดีิ

• พ่ัดิ อ�าน เขี้ยนภาษาอังกฤษได้ิดีิ

• มีทักษะในการิ่ทำางานเป็็นทีม และมนุษย์สัำมพัันธ์ิดีิ

• มีทักษะการิ่ค่ัดิว่ัเคัริ่าะห์ และการิ่คัำานวัณในริ่ะดัิบดีิ

ถ้้า Design Engineer 
คืออาช่ีพในฝััน

Design Engineer

ออกแบับัทุี่กสิ�ง
ใหุ้่เป็ันจริ้งได้้



ผ้้ออกแบับัและติด้ตั�ง
ร้ะบับัอัตโนมัติ

System Integrator

System Integrator (SI) คืัอ ผ้่ิที�ทำาหน้าที�
เชื้�อมต�อริ่ะบบซึอฟต์แวัร์ิ่ ฮาร์ิ่ดิแวัร์ิ่ ริ่วัมทั�งริ่ะบบ
เคัริ่อืข้�ายและเทคัโนโลยตี�างๆ ใหท้ำางานป็ริ่ะสำานเข้้า
ด้ิวัยกันได้ิอย�างมีป็ริ่ะส่ำทธ่ิภาพั งานข้อง SI มีตั�งแต�
การิ่ว่ัเคัริ่าะห์กริ่ะบวันการิ่ผิล่ต ออกแบบต่ดิตั�ง 
ฮาร์ิ่ดิแวัร์ิ่และซึอฟแวัร์ิ่ บร่ิ่การิ่ด้ิานริ่ะบบเคัรืิ่อข้�าย 
ออกแบบริ่ะบบเพืั�อนำาหุ�นยนต์มาใช้้ ตั�งคั�าพืั�นฐ์าน
ให้หุ�นยนต์ ไป็จำนถึงการิ่ป็ริ่ะกอบและต่ดิตั�งหุ�นยนต์
ให้กับล่กค้ัา ตลอดิจำนการิ่สำอนการิ่ตั�งคั�าและป็รัิ่บแต�ง 
เ พืั� อ ให้ ผ้่ิ ใ ช้้สำามาริ่ถนำา หุ� นยนต์มา ใ ช้้ ในงาน
อุตสำาหกริ่ริ่มได้ิอย�างริ่าบรืิ่�น

System Integrator มีบทบาทอย�างมากกับ
โริ่งงานที�มีการิ่ใช้้งาน AI และริ่ะบบ Automation 
ซึึ�งในอนาคัตคัวัามต้องการิ่แริ่งงานอาช้ีพันี�ใน
ตลาดิจำะส่ำงมากย่�งขึ้�น เพัริ่าะมีอย่�ในเกือบทุก
อุตสำาหกริ่ริ่ม

คุัณเหมาะกบั คณะวิิศวิกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีี 
สาขาวิิชาวิิศวิกรรมหุ่่�นยีนต์และระบบอััตโนมัติ 
(Robotics and Automation Engineering)

เป็็นหลักส่ำตริ่ที�บ่ริ่ณาการิ่ศาสำตร์ิ่ด้ิานว่ัศวักริ่ริ่ม
คัอมพ่ัวัเตอร์ิ่ ไฟฟา้ เคัรืิ่�องกล และอุตสำาหการิ่   
เข้้าไว้ัด้ิวัยกัน เรีิ่ยนร้่ิ่การิ่ทำางานข้องริ่ะบบคัวับคุัม
อัตโนมัต่และหุ�นยนต์สำำาหรัิ่บงานอุตสำาหกริ่ริ่ม 
สำามาริ่ถใช้้อุป็กริ่ณ์สืำ�อสำาริ่ในริ่ะบบอัตโนมัต่          
เพืั�อเชื้�อมต�อริ่ะหวั�างอุป็กริ่ณ์ต�างๆ และใช้้โป็ริ่แกริ่ม
คัวับคัุมริ่ ะบบการิ่ผิ ล่ตแล ะ หุ� นยนต์ ในงาน
อุตสำาหกริ่ริ่มได้ิ พัร้ิ่อมเป็็นมืออาชี้พัที�มีคัวัามร้่ิ่
คัวัามสำามาริ่ถทั�งในภาคัว่ัจัำยพััฒนา และภาคั
อุตสำาหกริ่ริ่ม  

คุณสมบััติท่ี่�เหุ่มาะจะเป็ัน 
System Integrator

• ช้อบนวััตกริ่ริ่ม ข้องไฮเทคัลำ�าโลก

• สำนใจำค้ันคัว้ัาหาคัวัามร้่ิ่เรืิ่�องเทคัโนโลยีใหม�ๆ

• มีพืั�นฐ์านภาษาอังกฤษในริ่ะดัิบที�สืำ�อสำาริ่ได้ิ

• มีคัวัามละเอียดิริ่อบคัอบในการิ่ทำางาน

• มีคัวัามรัิ่บผ่ิดิช้อบส่ำง และร้่ิ่จัำกการิ่ทำางานเป็็นทีม
ริ่�วัมกับผ้่ิอื�น

ถ้้า System Integrator 
คืออาช่ีพในฝันั



3D Animator คืัอ ผ้่ิที�ทำาหน้าที�สำร้ิ่างชี้ว่ัตให้กับ
ตัวัละคัริ่ในร่ิ่ป็แบบ Animation ไม�วั�าจำะเป็็นคัน 
สัำตว์ั หรืิ่อส่ำ�งข้อง ให้เคัลื�อนไหวัข้ยับท�าทางได้ิ และ
ถ�ายทอดิอาริ่มณ์คัวัามร้่ิ่สึำกข้องตัวัละคัริ่นั�นให้ออกมา 
ด่ิเป็็นธิริ่ริ่มช้าต่และสำมจำร่ิ่งมากที�สุำดิ งานข้อง Animator 
เร่ิ่�มจำากการิ่ไดิ้รัิ่บ Character ที�ปั็� นมาเสำริ่็จำ
เรีิ่ยบร้ิ่อยแล้วั มาทำาให้ส่ำ�งนั�นเคัลื�อนไหวั และมีม่ต่ 
ซึึ�งต้องมีหลายขั้�นตอนและตอ้งอาศยัคัวัามละเอยีดิ
เป็็นอย�างส่ำง

คุัณเหมาะกับ คณะวิิศวิกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีี 
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัลและสารสนเทศ              
(Digital and Information Technology)

คุณสมบััติท่ี่�ต้องม่ในการ้เป็ัน 
3D Animator

• มีคัวัามค่ัดิสำร้ิ่างสำริ่ริ่ค์ั และใสำ�ใจำในริ่ายละเอียดิ

• ช้อบสัำงเกตการิ่เคัลื�อนไหวัต�างๆ เช้�น เวัลาคันย่�ม ใบหน้า
จำะข้ยับอย�างไริ่บ้าง เป็็นต้น

• มีไอเดีิยในการิ่เล�าเรืิ่�อง ดึิงคัวัามร้่ิ่สึำกข้องตัวัละคัริ่ออกมา
นำาเสำนอได้ิ

• มีทักษะพืั�นฐ์านทางด้ิานศ่ลป็ะและการิ่ออกแบบอย่�ในเกณฑ์์ดีิ

• มีคัวัามอดิทน เพัริ่าะกวั�างานจำะออกมาเสำร็ิ่จำสำมบ่ริ่ณ์ได้ิ 
ต้องมีขั้�นตอนหลายอย�าง และต้องอาศัยคัวัามละเอียดิ  
อย�างมาก

ถ้้า 3D Animator 
คืออาช่ีพในฝันั

3D Animator

นักสร้้างช่ีวิต
ใหุ้่ตัวละคร้

หลักส่ำตริ่ไอทีที�ทันสำมัย เน้นคัวัามเชี้�ยวัช้าญการิ่
ออกแบบและสำร้ิ่างริ่ะบบงานฐ์านข้้อม่ล การิ่พััฒนา
โป็ริ่แกริ่มคัอมพ่ัวัเตอร์ิ่ เรีิ่ยนร้่ิ่การิ่บร่ิ่หาริ่โคัริ่งการิ่
ไอที การิ่สืำ�อสำาริ่ข้้อม่ลสำาริ่สำนเทศ และคัวัามร้่ิ่สำมยัใหม� 
ด้ิานว่ัทยาศาสำตร์ิ่บร่ิ่การิ่ พัร้ิ่อมฝึ่กป็ฏ่ิบัต่งานกับ
องค์ักริ่ธุิริ่ก่จำในอุตสำาหกริ่ริ่มด่ิจ่ำทัล หนึ�งใน
อุตสำาหกริ่ริ่มอนาคัตที�มีคัวัามต้องการิ่จ้ำางงาน
ส่ำงสุำดิในเวัลานี�ใน 3 ด้ิาน ไดิแ้ก� ด้ิานสืำ�อและกริ่าฟกิด่ิจ่ำทัล 
ด้ิานว่ัทยาการิ่ข้้อม่ล และด้ิานโคัริ่งสำร้ิ่างด่ิจ่ำทัล 




