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กล่ม่ีหัวัิขอ้ eJournal ด้า้นวิศิวิกรรมี 
คอมีพิวิเตอร ์และเทคโนโลยี
ผลงานวิารสิารที�เป็นเอกลกัษณ์นี์�ได้ร้บัการพฒันาใหัส้ิอด้คลอ้งกบัผลงานวิจิัยัของแผนกวิศิวิกรรมีวิชิัาการ
และคอมีพิวิเตอรเ์พ่�อใหัแ้น่ใจัวิา่เน่�อหัาตรงกบัควิามีตอ้งการของสิถาบนั โด้ยนำาเสินองานวิจิัยัที�มีีสิว่ินทำาใหั ้
เกดิ้ควิามีกา้วิหันา้ครั �งสิำาคญัในสิาขานี� และมีองหัาแนวิทางแกไ้ขสิำาหัรบัควิามีทา้ทายที�ยิ�งใหัญท่ี�สิด่้ของโลก 
รวิมีถงึสิิ�งแวิด้ลอ้มี อต่สิาหักรรมี นวิตักรรมี โครงสิรา้งพ่ �นฐาน ควิามียั�งยน่ และชัม่ีชัน

หัวัิขอ้สิหัสิาขาวิชิัาชัพี

วิิศวิกรรมไฟฟ้าและ
อิิเล็กทรอินิิกส์ ์

ระบบอิตัโนิมติัและ
ควิบคมุ

วิิศวิกรรมอุิตส์าหการ
และการผลิต

วิสั์ดุุศาส์ตร ์ วิิศวิกรรมเคร่�อิงกล/
โครงส์รา้ง

วิิศวิกรรมการบินิและ
อิวิกาศ

วิิศวิกรรมโยธา ธรรมาภิิบาลและ
จรยิธรรมดิุจิทลั

วิิทยาการคอิมพิิวิเตอิร ์ ควิามปลอิดุภิยัขอิงขอ้ิมูล
และเครอ่ิขา่ย

วิิศวิกรรมขอ้ิมูลและ
แอิปพิลิเคชันัิ

เทคโนิโลยีโครงส์รา้งและ
การกอ่ิส์รา้ง

เม่อิงอิจัฉรยิะการจดัุการเทคโนิโลยีและ
นิวิตักรรม

ระบบอิตัโนิมติัและควิบคมุ

Joanne Pransky ผ้เ้ชัี�ยวิชัาญด้า้นวิทิยาการหั่น่ยนต ์
และนักอนาคตนิยมีเผยแพร ่"บทสิมัีภาษณ์ถ์ามี-ตอบ" 
รายไตรมีาสิในวิารสิารIndustrial Robot โด้ยมีีจัด่้มี่ง่
หัมีายเพ่�อถา่ยทอด้ประสิบการณ์ด์้า้นเทคโนโลย ีธิร่กจิั 
และสิว่ินตวัิของผ้ป้ระกอบการที�ผนัตวัิเป็นวิศิวิกรใน
อต่สิาหักรรมีหั่น่ยนตท์ี�มีีชั่�อเสิยีงในด้า้นวิวิิฒันาการ  
การคา้ และควิามีทา้ทายในการนำา
สิิ�งประด้ษิฐท์างเทคโนโลยี
เขา้สิ้ท่อ้งตลาด้

ศ. Martin Loosemore คณ์ะสิิ�งแวิด้ลอ้มีสิรรคส์ิรา้ง 
University of Technology ซิดิ้นีย ์ประเทศ
ออสิเตรเลยี Martin เป็นที�ปรกึษาใหัก้บัองคก์รตา่งๆ 
มีากมีายเกี�ยวิกบัการบรหิัารควิามีเสิี�ยง นวิตักรรมี การ
จัดั้ซิ่ �อจัดั้จัา้งเพ่�อสิงัคมีและกลยท่ธิก์ารผลติ บทควิามี
ลา่สิด่้ใน Engineering, Construction 
and Architectural Management
สิำารวิจั 'นโยบาย การจัดั้ซิ่ �อจัดั้จัา้ง 
เพ่�อสิงัคมี’

“การทำาควิามเขา้ใจเทคโนิโลยีบล็อิคเชันิส์ำาหรบั
หว่ิงโซ่่อุิปทานิในิอินิาคต: การทบทวินิวิรรณกรรม
อิย่างเป็นิระบบและวิาระการวิิจยั”

(Supply Chain Management)

สิำารวิจัวิธิิทีี�เทคโนโลยบีล็อคเชันมีีแนวิโนม้ีที�
จัะมีีอทิธิพิลตอ่นโยบายและแนวิทางปฏิบิตัิ
ในหัว่ิงโซิอ่ป่ทานในอนาคต

“ควิามเหม่อินิและควิามแตกต่างระหวิา่ง
กางเกงเส์ม่อินิจรงิและกางเกงจรงิ”

(International Journal of Clothing Science 
and Technology)

ผ้เ้ขยีนจัำาลองกางเกงเสิมี่อนจัรงิด้ว้ิยเคร่�องจัำาลอง 
3 มีิต ิการประเมีินทาง ประสิาทสิมัีผสัิ 
ด้ำาเนินการด้ว้ิยภาพกางเกงเสิมี่อนจัรงิ
และกางเกงจัรงิ: ผ้เ้ขา้รว่ิมี 20 คน
เปรยีบเทยีบภาพตามีแบบสิอบถามี

“โทรศพัิทม่์อิถ่ือิเป็นิขอ้ิโตแ้ยง้ส์ำาหรบัธรรมาภิิบาล
ในิแอิฟรกิาใตส้์ะฮารา”

(Information Technology and People)

ใชัแ้นวิทาง GMM แบบไมีม่ีีสิาเหัตภ่ายนอกที�แข็งแกรง่
พรอ้มีสิว่ินเบี�ยงเบนมีม่ีฉากไปขา้งหันา้เพ่�อวิเิคราะหั ์
ควิามีเชั่�อมีโยงระหัวิา่งการใชัง้านโทรศพัท ์
มี่อถอ่และการเปลี�ยนแปลงในสิามีหัมีวิด้ 
หัมี้ข่องการกำากบัด้แ้ลด้แ้ลในวิงกวิา้ง 
ได้แ้กก่ารเมี่อง เศรษฐกจิั และสิถาบนั

“เทคโนิโลยีม่อิถ่ือิและเซ็่นิเซ่อิร ์
ในิช่ัวิงการระบาดุขอิงไวิรสั์โคโรน่ิา”

(International Journal of Pervasive Computing 
and Communications, 2020)

“ควิามไม่เท่าเทียมกนัิทางดิุจิทลั:  
ปัญหาและแนิวิทางแกไ้ข ตามบรบิท”

(Journal of Information, 
Communication and Ethics 
in Society, 2020)

การสิรรค ์
สิรา้งรว่ิมีกนั
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ควิามีครอบคลม่ีหัวัิขอ้
• กฏิระเบยีบ 5G
• การผลติแบบเพิ�มีเน่�อวิสัิด้่
• การออกแบบทางสิถาปัตยกรรมี
• ปัญญาประด้ษิฐ ์
• ระบบอตัโนมีตัิ
•  เชั่ �อเพลงิการบนิและสิิ�งแวิด้ลอ้มี
• Big Data
•  การสิรา้งแบบจัำาลองขอ้มีล้อาคาร 

(BIM)
•  การวิางผงัเมี่อง
•  สิารแตง่สิแีละโพลเีมีอร ์
•  วิศิวิกรรมีคอมีพิวิเตอร ์
•  ระบบสิารสินเทศทางคอมีพิวิเตอร ์
•  การจัดั้การการกอ่สิรา้ง
•  สิิ�งแวิด้ลอ้มีองคก์ร
•  อสิงัหัารมิีทรพัยเ์ชังิองคก์ร
•  การกดั้กรอ่น

•  การวิเิคราะหัข์อ้มีล้
•  การค่ม้ีครองขอ้มีล้และควิามีเป็นสิว่ินตวัิ
•  การพฒันาชัว่ิยเหัลอ่ด้า้นโลจัสิิตกิสิ ์

และการจัดั้การหัว่ิงโซิอ่ป่ทาน
•  สิกล่เงนิด้จิัทิลั
•  ปฏิบิตักิารบรรเทาสิาธิารณ์ภยั
•  วิงจัรและอป่กรณ์ไ์ฟฟ้า
•  พาณิ์ชัยอ์เิล็กทรอนิกสิ ์
•  พลงังานและอาคาร
•  กฎหัมีายสิิ�งแวิด้ลอ้มี
•  การจัดั้การอาคารสิถานที�
•  ระบบสิารสินเทศสิเีขยีวิ
•  การถา่ยเทควิามีรอ้นและพลศาสิตร ์

ของไหัล
•  มีม่ีมีองของมีน่ษยต์อ่การรกัษาควิามี

ปลอด้ภยัทางไซิเบอร ์
•  ปฏิสิิมัีพนัธิร์ะหัวิา่งมีน่ษยก์บั

คอมีพิวิเตอร ์

•  อต่สิาหักรรมี 4.0
•  การกำากบัด้แ้ลสิารสินเทศและขอ้มีล้
•  อนิเทอรเ์น็ตของสิรรพสิิ�ง
•  Lean Six Sigma
•  การกระจัายหัลายชัอ่งทาง
•  นาโนวิศิวิกรรมีและนาโนศาสิตร ์
•  นอกชัายฝัั่� ง
•  นโยบายสิำาหัรบัอต่สิาหักรรมี

โทรคมีนาคมี สิารสินเทศ และสิ่�อ
•  การควิบคม่ีกระบวินการ
•  การจัดั้การการผลติ
•  การจัดั้การโครงการและทรพัยส์ินิ
•  การจัดั้การทรพัยส์ินิ
•  การควิบคม่ีคณ่์ภาพ
•  เทคโนโลยหีั่น่ยนต ์
•  ด้าวิเทยีมีและยานอวิกาศ
•  เว็ิบเชังิควิามีหัมีาย

•  เซ็ินเซิอร ์
•  วิสัิด้อ่จััฉรยิะ
•  ควิามีสิมีบร้ณ์ข์องโครงสิรา้ง
•  การจัดั้การหัว่ิงโซิอ่ป่ทาน
•  เทคโนโลยกีารยดึ้พ่ �นผิวิ
•  ควิามียั�งยน่
•  ควิามีน่าเชั่�อถอ่ของระบบ
•  การจัดั้การเทคโนโลยี
•  โทรคมีนาคมี
•  สิิ�งทอและเสิ่ �อผา้
•  ควิามีเหัล่�อมีลำ �าทางด้จิัทิลัและไอซิทีี

เพ่�อการพฒันา
•  ไตรโบโลยี
•  การวิเิคราะหัค์วิามีไมีแ่น่นอน
•  การใชัเ้ทคโนโลยใีนการจัดั้การการ

ด้ำาเนินงาน

วิารสิารเด้น่

CIRCUIT WORLD

แพลตฟอรม์ีสิำาหัรบับทควิามีทางเทคนิคและบทบรรณ์าธิกิารที�ลำ �า
สิมียัในด้า้นวิงจัรอเิล็กทรอนิกสิ ์ศาสิตราจัารย ์Pecht 

บรรณ์าธิกิาร ผ้ก้อ่ตั �งและผ้อ้ำานวิยการ CALCE ที� University of 
Maryland ซิึ�งได้ร้บัทน่สินับสิน่นจัากบรษัิทอเิล็กทรอนิกสิช์ัั �นนำา

ของโลกกวิา่ 150 แหัง่

INDUSTRIAL ROBOT: THE 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS 

RESEARCH AND APPLICATION

การพฒันาลา่สิด่้เกี�ยวิกบัการใชัเ้ทคโนโลยหีั่น่ยนตท์ั �งในปัจัจับ่นั
และอนาคต ครอบคลม่ีถงึ: AI สิำาหัรบัระบบไรค้นขบัอตัโนมีตั ิหั่น่
ยนตเ์พ่�อการเกษตร ปฏิสิิมัีพนัธิร์ะหัวิา่งมีน่ษยก์บัหั่น่ยนต ์หั่น่ยนต ์
สิำาหัรบัการเฝ้ั่าสิงัเกตสิิ�งแวิด้ลอ้มี หั่น่ยนตฟ่์�นฟ ้และหั่น่ยนตส์ิวิมี

ใสิไ่ด้/้โครงกระด้ก้ภายนอก

RAPID PROTOTYPING JOURNAL

วิารสิารฉบบัแรกในสิาขานี� เป็นการรวิบรวิมีเอกสิารอา้งองิที�
สิำาคญัในทก่แงม่ีม่ีของการผลติแบบเพิ�มีเน่�อวิสัิด้จ่ัากแหัลง่

ขอ้มีล้ที�โด้ด้เด้น่ทั�วิโลก เพ่�อใหัม้ีม่ีมีองที�เป็นสิากลอยา่งแทจ้ัรงิ
เกี�ยวิกบัพ่ �นที�ที�เต็มีไปด้ว้ิยพลงัและน่าต่�นเตน้นี�

INTERNET RESEARCH

สิิ�งพิมีพแ์รกที�ใชัว้ิล ี"เวิลิด้ ์ไวิด้ ์เว็ิบ" ที�ประด้ษิฐข์ึ �นโด้ยเซิอร ์
Tim Berners-Lee ในปัจัจับ่นั วิารสิารนี�ยงัคงเผยแพรง่าน

วิจิัยัชัั �นแนวิหันา้เกี�ยวิกบัเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตและ
แอปพลเิคชันั ซิึ�งรวิมีถงึโซิเชัยีลมีีเด้ยี รฐับาลอเิล็กทรอนิกสิ ์

การวิเิคราะหัเ์ว็ิบ สิมีารท์โฟน และระบบปฏิบิตักิารมี่อถอ่

JOURNAL OF INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ETHICS IN SOCIETY

เทคโนโลยสีิารสินเทศและการสิ่�อสิารมีีการเปลี�ยนแปลงอยา่ง
ตอ่เน่�องในทศวิรรษที�ผา่นมีา ตั �งแตส่ิำานักงานไรก้ระด้าษไป

จันถงึนาโนเทคโนโลยแีละสิภาพแวิด้ลอ้มีการเรยีนร้เ้สิมี่อนจัรงิ 
เทคโนโลยเีหัลา่นี�ยงัคงสิง่ผลตอ่สิงัคมี องคก์ร สิิ�งแวิด้ลอ้มี และ
ปัจัเจักบค่คล บรรณ์าธิกิาร Simon Rogerson เป็นนักวิจิัยัและ
อาจัารยท์ี�ได้ร้บัรางวิลัในสิาขานี� และถอ่เป็นผ้ร้เิริ�มีสิำาคญัในการ
จัดั้ตั �งขบวินการเคล่�อนไหัวิด้า้นจัรยิธิรรมีทางคอมีพิวิเตอรแ์ละ

ขอ้มีล้ในยโ่รป

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SCM จัดั้การกบัควิามีทา้ทายที�เกดิ้จัากโลกาภวิิตันแ์ละแนวิ
โนม้ีเทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวิด้เร็วิซิึ�งสิง่ผลกระทบ

โด้ยตรงตอ่การออกแบบและการจัดั้การหัว่ิงโซิอ่ป่ทาน 
ตวัิอยา่งซิึ�งครอบคลม่ีถงึการคาด้การณ์ค์วิามีตอ้งการ หัว่ิงโซิ่
อป่ทานอเิล็กทรอนิกสิ ์Lean และ Agile การบร้ณ์าการและ

การทำางานรว่ิมีกนั การจัดั้ซิ่ �อจัดั้จัา้ง หัว่ิงโซิอ่ป่ทานแบบยอ้น
กลบัและแบบลป้ปิด้ กลยท่ธิค์วิามียั�งยน่และหัว่ิงโซิค่ณ่์คา่

ด้าวินโ์หัลด้รายชั่�อสิำาหัรบัคอลเล็กชันันี�: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/ect-listing

ส์รา้งทรพัิยากรหวัิขอ้ิเร่�อิงที�ส์มบูรณด์ุว้ิยกลุ่มหวัิขอ้ิ eJournal Backfiles  
วิิศวิกรรม คอิมพิิวิเตอิร ์และเทคโนิโลยี

การชัำาระเงนิครั �งเด้ยีวิทำาใหัส้ิามีารถเขา้ถงึวิารสิาร 56 ฉบบั 40,400+ บทควิามี ตั �งแตปี่  
1929 เรยีนร้เ้พิ�มีเตมิี โปรด้ไปที�: tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ect-listing
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles
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เป็นเวิลามีากกวิา่ 50 ปี การเป็นหันึ�งในควิามีคดิ้ใหัมี่ๆ  คอ่หัวัิใจั
ของธิร่กจิัของ Emerald หัลกัจัรยิธิรรมีของเราคอ่การชัว่ิยสิรา้ง
ควิามีแตกตา่งเพ่�อใหัผ้้ท้ี�อย้ใ่นแวิด้วิงวิชิัาการ หัรอ่ในทางปฏิบิตัิ
คอ่การคอ่ยๆ ทำางานรว่ิมีกนัเพ่�อสิรา้งการเปลี�ยนแปลงในเชังิบวิก
ในโลกแหัง่ควิามีจัรงิ

บรกิารสิิ�งพิมีพแ์ละเผยแพรข่องเราชัว่ิยใหันั้กวิจิัยับอกเลา่เร่�อง
ราวิของพวิกเขาอยา่งมีีควิามีหัมีายและทนัทว่ิงท ีโด้ยมีอบเคร่�อง
มี่อและบรกิารที�เป็นนวิตักรรมีใหัมีเ่พ่�อสิรา้งควิามีมีั�นใจัและควิามี
สิามีารถในการวิจิัยัที�กอ่ใหัเ้กดิ้ผล

ตดิ้ตอ่เราเกี�ยวิกบัเรา

เน่ิ�อิหา/คอิลเล็กชันัิใหม่:
วิลัยล์ด้า ภทัรโภคนิเศรษฐ ์
vpattarapokinset@emerald.com

ส์อิบถืามควิามช่ัวิยเหล่อิ:
support@emerald.com

เว็ิบไซ่ต ์
emeraldgrouppublishing.com

มีารว่ิมีกนัสิรา้ง Real Impact

ชัด่้เคร่�องมี่อบรรณ์ารกัษ ์
ขอ้มีล้การเขา้ถงึและการรบัรองควิามีถก้ตอ้ง ค้ม่ี่อผ้ใ้ชั ้สิ่�อสิง่เสิรมิีการขายหัอ้งสิมีด่้ คำาแนะนำาเกี�ยวิกบัรายงานการใชัง้าน และแหัลง่ขอ้มีล้สิำาหัรบัการคน้พบ

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

คน้พบและ
สิำารวิจัโลกแหัง่การวิจิัยั
ทางสิงัคมีศาสิตร ์
ที�กอ่ใหัเ้กดิ้ผล
emerald.com/insight

เลอ่กเสิน้ทางของคณ่์
•  เรยีกด้ต้ามีวิารสิาร หันังสิอ่ กรณี์ศกึษา และการ

บรรยายสิรป่โด้ยผ้เ้ชัี�ยวิชัาญ
•  ป้อนคำาและวิลเีฉพาะลงในการคน้หัาด้ว่ิน และการ

คน้หัาขั �นสิง้
•  จัำากดั้ผลลพัธิใ์หัแ้สิด้งเฉพาะเน่�อหัาที�เป็น 

Open Access หัรอ่สิิ�งที�คณ่์สิามีารถด้ไ้ด้ ้

นำาทางได้อ้ยา่งงา่ยด้าย
•  การนำาทางที�คาด้การณ์ไ์ด้แ้ละอนิเทอรเ์ฟซิที�เรยีบงา่ย
•  จัดั้เรยีงผลลพัธิแ์ละใชัต้วัิกรองเน่�อหัา เชัน่ประเภท วินัที� 

หัวัิขอ้เร่�อง และประเทศ
•  ตวัิอยา่งเน่�อหัาและบทคดั้ยอ่ที�มีีโครงสิรา้งชัว่ิยคณ่์ตดั้สินิ

ใจัวิา่คณ่์ตอ้งการที�จัะอา่นหัรอ่ไปตอ่

สิำารวิจัเสิน้ทางใหัมี่
•  คำาแนะนำาสิำาหัรบัเน่�อหัาที�เกี�ยวิขอ้งใหั ้แรงบนัด้าลใจัสิำาหัรบั

แนวิคดิ้ใหัมี่
•  เลอ่ก 'คำาหัลกั' เพ่�อคน้ควิา้เกี�ยวิกบัหัวัิขอ้สิหัสิาขาวิชิัาชัพี
•  เน่�อหัาทั �งหัมีด้ที�เขา้ถงึได้ต้อ่เน่�องกนัสิำาหัรบั การสิำารวิจั

ที�ราบร่�น

นี�คอ่การเด้นิทางของคณ่์
•  การเขา้ถงึระยะไกลแบบผ้ใ้ชัห้ัลายคนบนอป่กรณ์ใ์ด้ก็ได้ ้
•  ด้ใ้นรป้แบบ HTML, PDF, EPUB และด้าวินโ์หัลด้ขอ้มีล้

อา้งองิได้โ้ด้ยตรงจัากแพลตฟอรม์ี
•  ด้ว้ิยโปรไฟลผ์้ใ้ชั ้คณ่์สิามีารถตั �งคา่การแจัง้เตอ่นเน่�อหัา

และบนัทกึการคน้หัาเพ่�อตรวิจัสิอบในภายหัลงัได้ ้

คน้หัาและเขา้ถงึได้ ้
•  รองรบัวิธิิกีารรบัรองควิามีถก้ตอ้งหัลกัๆ ทั �งหัมีด้ ได้แ้ก ่

IP, EZproxy, การเขา้ถงึแบบรวิมีศน้ยผ์า่น Shibboleth/
OpenAthens, URL ที�อา้งองิ และ Google CASA 
หัมีายเลขการเขา้ถงึองคก์รตามีคำาขอ

•  SeamlessAccess เป็นการปรบัปรง่การใหับ้รกิารของเราและ
สินับสิน่นการเขา้ถงึแบบรวิมีศน้ยใ์นทก่องคก์รที�เขา้รว่ิมี

•  จัดั้ทำาด้ชัันีในระบบการคน้พบที�สิำาคญัทั �งหัมีด้ ได้แ้ก ่ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• ยงัมีีบนัทกึ KBART และ MARC ใหัด้้าวินโ์หัลด้
•  Emerald Insight มี่ง่มีั�นที�จัะเป็น W3C AA และ US

สิอด้คลอ้งกบัมีาตรา 508
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