
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1.   ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B. Eng. (Industrial Engineering) 
 
3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
4.   ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1) ปรัชญาของหลักสูตร 

    ผลิตวิศวกรอุตสาหการที่เป็นผู้รู้และนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา วิชาวิศวกรรม            
อุตสาหการ  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือประกอบวิชาอาชีพและพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ  เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
 4.2)  วัตถุประสงค์หลักสูตร 
 จัดการการศึกษาเพ่ือให้: 

1) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเชิงเทคนิคทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่พบในอุตสาหกรรมสมัยใหม ่

2) บัณฑิตสามารถสร้างแบบจ าลอง วิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลระบบการท างานให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดภายใต้ข้อจ ากัดทางเศรษฐศาสตร์  

3) บัณฑิตสามารถแข่งขันในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว และ
มีภาวะผู้น าในบริบทขององค์กรที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ   

4) บัณฑิตสามารถท างานได้ในสาขาที่หลากหลายเช่น การบริการทางการแพทย์ ธุรกิจ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) บัณฑิตสามารถใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารในการท างานกับบุคคลอ่ืน  รวมถึงการท างานเป็นทีม 
6) บัณฑิตมจีริยธรรมทางวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม 

 



 

 4.3)  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes) 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

1) สามารถบ่งชี้ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

2) สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อก าหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย และ

สวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย  

3) สามารถปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มีความ

หลากหลาย 

4) ส านึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม 

โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกิจ 

5) สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสในการแสดง

ศักยภาพความเป็นผู้น า สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการท างานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน ก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

6) สามารถพัฒนาและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้

วิจารณญาณทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

7) สามารถเสาะแสวงหาและน าความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจ าเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่

เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้หมวดศึกษาทั่วไป  

1.  คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชมคมที่ตนอาศัยอยู่ 
 

2. ดา้นความรู้ (Knowledge) 
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม  
(3) มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0  



 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและด ารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพ  
(2) มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
(3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 

    
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

(1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(2) ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ  
(3) มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพความเป็น

จริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ  
(4) เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม และท างานเป็นทีม

ได้ดี 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical, 
 Communication and Information Technology Skills)  

(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 

(2) มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการท างาน 
 

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ                          
และ ซื่อสัตย์สุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
 



 

2.  ความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 

 (1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 



 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 

6.  ทักษะพิสัย 

(1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

(2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 

(3)  สามารถออกแบบและสร้างระบบงานทางวิศวกรรมด้วยความรู้ทางวิศวกรรมได้และสามารถน าความรู้
ในภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ  
1.  คุณธรรมจริยธรรม 

(1)  แสดงออกถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
2.  ด้านความรู้ 

(1)  ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรม 
 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  วิเคราะห์บริบท/สถานการณ์/ปัญหาที่สร้างโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจ 
(2)  ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจและพัฒนาแผนธุรกิจ 

 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ปฏิบัติงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลาย 
 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)     วิเคราะห์และเลือกตลาดของธุรกิจที่สามารถเข้าถึงได้ 
(2)  สื่อสาร/น าเสนอแนวคิดธุรกิจ 



 

 ความคาดหวังของผลการเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 

ชั้นปีที่ 1 1.  มีความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการศึกษาในรายวิชา

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ แคลคูลัส และวัสดุวิศวกรรม 

2.  สามารถเขียนแบบพ้ืนฐาน เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 

3.  เข้าใจบทบาทความเป็นพลเมือง มีทักษะการใช้ชีวิต และก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบัน 

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้  

ชั้นปีที่ 2 1.  เข้าใจความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มตี่อ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนา                       

2.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการ และการท างานเฉพาะด้านได้ 

3.  สามารถเขียนแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ 

4.  มีความรู้พ้ืนฐานในกลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ไฟฟ้า 

เทอร์โมไดนามิกส์ และกรรมวิธีการผลิต 

5.  มีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น สถิติ 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การศึกษาการท างาน การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

ชั้นปีที่ 3 1.   สามารถใช้ความรู้ด้านการวิจัยด าเนินงานและการวิเคราะห์ระบบ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพได้ 

2.   สามารถใช้ความรู้ด้านการจัดการทางอุตสาหกรรม เพ่ือการวางแผนผลิต ควบคุมการผลิต 

ควบคุมคุณภาพ การซ่อมบ ารุงรักษา และความปลอดภัยในการท างานได้อย่างเป็นระบบ 

3.   มีความรู้ด้านสถิติประยุกต์และวิศวกรรมข้อมูล เพ่ือการสร้างแบบจ าลองในอุตสาหกรรม

และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิศวกรรมได้ 

4.   สามารถใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องมือ ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง

อุตสาหกรรม เพ่ือการออกแบบระบบการผลิตสมัยใหม่ได้ 

ชั้นปีที่ 4 1.   สามารถน าเอาทักษะและความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรมาปฏิบัติงาน หรือแก้ปัญหา 

หรือสร้างสรรค์ผลงาน หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  โดยใช้วิธีการตามหลักวิชาชีพของ

วิศวกรรมอุตสาหการได้อย่างเป็นระบบและมีความคุ้มค่า ผ่านสหกิจศึกษาและโครงงาน 

  
 
5.  ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  



 

6.  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
รศ. ดร.พรศิริ จงกล - Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, 

Canada, พ.ศ.2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ.2534 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ.2532 

ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล 
 

- Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian 
Institute of Technology,พ.ศ. 2543 

- วศ.ม. (ระบบการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,พ.ศ.2543 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   
พ.ศ.2541 

ผศ. ดร.จงกล ศรีธร - Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations 
Management), University of Nottingham, UK,พ.ศ.2553 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ.2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี,พ.ศ.2542 

ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ 
 

- Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Auburn 
University, U.S.A,พ.ศ.2552 

- M.Sc. (Industrial and Systems Engineering), Auburn 
University, U.S.A,พ.ศ.2549 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
พ.ศ.2546 

อ. ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์ - Ph.D. (Mechatronics), Asian Institute of Technology,     
พ.ศ.2559 

- M.Eng. (Mechatronics), Asian Institute of Technology,   
พ.ศ.2548 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   
พ.ศ.2544 

 
 
 
 



 

7. จ านวนนักศึกษา   
 7.1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

ปีการศึกษา 
แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต 

 2562 2563 2564 2565 2566 
 จ านวนนักศึกษา 60 60 60 60 60 
 จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

 
8. หลักสูตร 
 8.1) จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต 
แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต 

8.2) โครงสร้างหลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ   

 2.1 แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ) 133 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 34 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 52 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 หน่วยกิต 

 2.2 แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 133 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 34 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 52 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 12 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ภาคปฏิบัติโทความเป็นผู้ประกอบการ 9 หน่วยกิต 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 



 

8.3)  แผนการศึกษา 
       แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หน่วย
กิต 

ปีที่ 
1 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคลูัส 2 4 103105 แคลคลูัส 3 4 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 

103101 แคลคลูัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 

202108 การรู้ดิจิทัล  2 202201 ทักษะชีวิต 3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 

202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
 เรียนรู ้

1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2          3 531101 วัสดุวิศวกรรม  
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 

4 
2 

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2   

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 18 

ปีที่ 
2 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
 ทางวิชาการ   

3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 529291 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 1 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 533263 ปฏิบตัิการวิศวกรรมอุตสาหการขั้น  

            พื้นฐาน 
1 

533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 4 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 4 533265 ปฏิบตัิการวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับ      
           วศิวกรรมอุตสาหการ   

1 

533221 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 

4 
2 

533261 กรรมวิธีการผลิต 
533262 ปฏิบตัิการกรรมวิธีการผลติ 

4 
1 

533266 ปฏิบตัิการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
           ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 

1 
 
2 

รวม 22 รวม 21 รวม 13 

ปีที่ 
3 

533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 4 533321 การวางแผนและควบคุมการผลติ 4 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 4 

533304 ปฏิบตัิการแบบจ าลองทาง  
           อตุสาหกรรม 

1 533341 การควบคุมคุณภาพ 
533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่ 

4 
2 

533324 การบริหารงานซ่อมบ ารุง 
533331 ความคดิและการจัดการเชิงระบบ 

4 
2 

533348 ปฏิบตัิการวิศวกรรมข้อมูล 
533350 วิศวกรรมเครื่องมือ 
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม 
วิชาเลือกเสรี (1) 

1 
3 
2 
4 

533352 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

2 
4 
4 
 

533421 วิศวกรรมความปลอดภัย 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

4 
4 

วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 2     

รวม  17 รวม  20 รวม  18 

ปีที่ 
4 

533473 การผลติแบบลีน 
533490 เตรียมสหกิจศึกษา 
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง 
วิชาเลือกบังคับ (3) 

2 
1 
2 
4 

533491 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกบังคับ (5) 

4 
4 

รวม  9 รวม  8 รวม  8 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 188 หน่วยกิต 
  



 

แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หน่วย
กิต 

ปีที่ 
1 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคลูัส 2 4 103105 แคลคลูัส 3 4 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 

103101 แคลคลูัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 

202108 การรู้ดิจิทัล  2 202201 ทักษะชีวิต 3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 

202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
 เรียนรู ้

1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2          3 531101 วัสดุวิศวกรรม  
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 

4 
2 

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2   

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 18 

ปีที่ 
2 

202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
 ทางวิชาการ   

3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 529291 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
 

1 
 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 

2 
4 
4 
4 
2 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2  
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
533261 กรรมวิธีการผลิต 
533262 ปฏิบตัิการกรรมวิธีการผลติ 
  

2 
4 
4 
4 
1 

533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 
533263 ปฏิบตัิการวิศวกรรมอุตสาหการขั้น   
           พื้นฐาน 
533265 ปฏิบตัิการวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับ 
           วศิวกรรมอุตสาหการ 
533266 ปฏิบตัิการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
           ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 

4 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

รวม 22 รวม 21 รวม 13 

ปีที่ 
3 

533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 
533304 ปฏิบตัิการแบบจ าลองทาง 
           อตุสาหกรรม 
533348 ปฏิบตัิการวิศวกรรมข้อมูล 
533350 วิศวกรรมเครื่องมือ 
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม 
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 

4 
1 
 
1 
3 
2 
4 
2 

533321 การวางแผนและควบคุมการผลติ
533341 การควบคุมคุณภาพ 
 
533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่ 
533352 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาบังคับ (1) 

4 
4 
 
2 
2 
4 
4 
 

533331 ความคดิและการจัดการเชิงระบบ
533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 
533324 การบริหารงานซ่อมบ ารุง 
533421 วิศวกรรมความปลอดภัย 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
 

2 
   4 
 

4 
4 
4 
 

รวม  17 รวม  20 รวม  18 

ปีที่ 
4 

205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการ 
           สร้างธุรกิจใหม่ 
205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับ 
           ผลติภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 
205307 แผนธุรกิจและจดัหาเงินทุน 

3 
 
2 
 
3 

205492 สหกิจศึกษาประกอบการ           
หรือ 205493 การบ่มเพาะประกอบการ 

8 วิชาเลือก โทความเป็นผู้ประกอบการ (1) 
วิชาเลือก โทความเป็นผู้ประกอบการ (2) 

2 
2 

533473 การผลติแบบลีน 2     

205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการ  
           หรือ เตรียมบ่มเพาะประกอบการ 
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง 

1 
 
2 
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9.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

     9.1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา                      

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 
10. การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เข้ามามี
บทบาทและมีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ 
สามารถน าหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือ นวัตกรรมที่สร้าง
ความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลก ากับให้องค์กรสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ             
มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ 

 
11.) ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัต
ระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้าง
ความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มีไว้ดังนี้      

(1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

(2) วิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทาง วิชาการและการน าผลการวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

(3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากข้ึน 

(4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(5) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 

 



 

 12. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 รายนามคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 12/2562) ดังนี้ 
 

1. รองศาสตรจารย์ ดร.นิวิท  เจริญใจ* เป็น  ประธาน 
2. ดร.ปิยะวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล* เป็น  กรรมการ 
3. นายวิศรุตน์ ไชยเพ็ชร* เป็น  กรรมการ 
4. ดร.มานพ  ศรีตุลยโชติ* เป็น  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล เป็น  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล เป็น  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย เป็น  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์  ศิริรักษ์ เป็น  กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.จงกล  ศรีธร เป็น  กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์ เป็น  กรรมการ 
11. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็น  กรรมการและเลขานุการ 

 หมายเหตุ :  * หมายถึง กรรมการภายนอก 
   
   

  
 



 

(ร่าง) 

 
 

 
 

 

 
 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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1   รหัสและชื่อหลักสูตร ................................................................................................................... 1 
2   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ............................................................................................................. 1 
3   วิชาเอก ....................................................................................................................................... 1 
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5   รูปแบบของหลักสูตร ................................................................................................................... 1 
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10  สถานที่จัดการเรียนการสอน ....................................................................................................... 4 
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1   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ................................................................... 7 
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หมวดที่   3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร 
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2 การด าเนินการหลักสูตร ............................................................................................................ 10 
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มคอ.2  

ข 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
หมวดที่  4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ................................................................................. 44 

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ........................................................................................ 45 
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ภาคผนวก 
 ก ค าอธิบายรายวิชา  ก-1 
 ข รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  ข-1 
 ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2562  ค-1 
 ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ง-1 
 จ ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ-1 
 ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561  ฉ-1 
 ช แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  ช-1 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

             

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ส านักวิชา :   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Industrial Engineering) 
 

3.   วิชาเอก 
ไม่มี 

 

4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต 

 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

 5.2  ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการ
เรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. 2557 เพ่ือก าหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562   

คณะกรรมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
ครั้งที่  เมื่อวันที่  เดือน พ.ศ. 2562 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัต ิ/ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  เมื่อวันที่ 
เดือน พ.ศ. 2562 

 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ในปีการศึกษา 2562 

 

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

  วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร 
  วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
  วิศวกรความปลอดภัย 
  วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 
  วิศวกรขาย 
  วิศวกรออกแบบ 
  วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อ 
  วิศวกรดูแลระบบโลจิสติกส์ในหน่วยงานบริการ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง 
  วิศวกรซ่อมบ ารุงรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  

3 
 

9.   ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
รศ. ดร.พรศิริ จงกล - Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, 

Canada, พ.ศ.2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,พ.ศ.2534 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ.2532 
ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล 
 

- Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian 
Institute of Technology,พ.ศ. 2543 

- วศ.ม. (ระบบการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,พ.ศ.2543 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   
พ.ศ.2541 

ผศ. ดร.จงกล ศรีธร - Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations 
Management), University of Nottingham, UK,พ.ศ.2553 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,พ.ศ.2544 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี,พ.ศ.2542 

ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ 
 

- Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Auburn 
University, U.S.A,พ.ศ.2552 

- M.Sc. (Industrial and Systems Engineering), Auburn 
University, U.S.A,พ.ศ.2549 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
พ.ศ.2546 

อ. ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์ - Ph.D. (Mechatronics), Asian Institute of Technology,     
พ.ศ.2559 

- M.Eng. (Mechatronics), Asian Institute of Technology,   
พ.ศ.2548 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   
พ.ศ.2544 
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10.   สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา 
 
11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560 – 2579 ได้วางรากฐานการปฏิรูปประเทศเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ 
ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน ตามแนวทาง Thailand 4.0 ด้วยการสร้างคนและความเข้มแข็งด้าน
เทคโนโลยีไปพร้อมกับการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ Thailand 
4.0 นั้น จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1. สินค้าเชิงนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง        
2. การขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และ 3. การเพ่ิมบทบาทของภาค
บริการที่มีมูลค่าเพ่ิมให้สูงมากขึ้น  ดังนั้น วิศวกรอุตสาหการในยุค Thailand 4.0 ต้องสามารถน าองค์ความรู้
ต่าง ๆ ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรมและนวัตกรรมให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้    

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0  ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วน  
โดยเฉพาะในส่วนของงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด เพราะเป้าหมายของ Thailand 4.0 
นอกจากมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังให้ความส าคัญแก่ด้านสังคม โดยให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ 
กล่าวคือ มีความเป็นธรรม เข้มแข็ง มีความเหลื่อมล้ าน้อย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศร่วมกัน และมีคนไทย 4.0  ซึ่งก็คือคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 (มีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถสูง มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม เป็น Digital Thai และเป็นคนไทยสากล (Global-Thai) 
ด้วย  ดังนั้นวิศวกรอุตสาหการจึงจ าเป็นต้องมีทักษะดังกล่าวเพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศ 
 

12.   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เข้า
มามีบทบาทและมีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรม            
อุตสาหการที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  มีความเข้าใจในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ สามารถน าหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือนวัตกรรทที่สร้าง
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ความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลก ากับให้องค์กรสามารถท างานอย่างมี ประสิทธิภาพ                   
มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้
พลวัตระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้าง
ความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มีไว้ดังนี้      

(1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

(2) วิจัยและค้นคว้าเพ่ือสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการน าผลการวิจัยและ

พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

(3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาได้มากขึ้น 

(4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(5) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจโดยให้

ส านักวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนรายวิชาที่มี
นักศึกษาเรียนร่วมกันหลากหลายหลักสูตร อีกทั้งได้เชิญคณาจารย์ และวิทยาการจากภาครัฐ เอกชนอ่ืน ๆ ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมสอน  

 
13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ๆ 

  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส และ สมการ 
อนุพันธ์ เปิดสอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมโลหการ 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

533021 การจัดการอุตสาหกรรม 4  หน่วยกิต 
 (Industrial Management)   
533042 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
 (Probability and Statistics for Engineering)   
533043 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 4 หน่วยกิต 
 (Industrial Quality Control)   
533044 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4 หน่วยกิต 
 (Engineering Economy)   
533045 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 4 หน่วยกิต 
 (Industrial Quality Control)   
533061 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2 หน่วยกิต 
 (Introduction to Manufacturing Processes)   
533062 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 1 หน่วยกิต 
 (Introduction to Manufacturing Processes 

Laboratory) 
  

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4 หน่วยกิต 
 (Engineering Economy) 
533261 กรรมวิธีการผลิต 4  หน่วยกิต 
 (Manufacturing Processes) 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 หน่วยกิต 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 

 

13.3 การบริหารจัดการ 

หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาหลักสูตร 
ผลิตวิศวกรอุตสาหการที่เป็นผู้รู้และนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือประกอบวิชาอาชีพและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้

ความส าคัญกับการผลิตวิศวกรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และมีความ
ใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  4 เดือน การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับพนักงานของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับช่างเทคนิค วิศวกร และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผลิตบัณฑิตวิศวกร          
อุตสาหการ ที่มีความรู้ที่ทันสมัยและสากล มีความช านาญในการลงมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ อีกท้ังสามารถท างานร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงานในองคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทน
ต่อปัญหา อุปสรรค และแรงกดดันต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
มีพ้ืนฐานกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหา โดยอาศัยหลักการด าเนินการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม อีกท้ังเป็นผู้
ที่รู้จักแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะเป็นการพัฒนาตน พัฒนาองค์กร ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 

  
1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเชิงเทคนิคทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่พบในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

(2) บัณฑิตสามารถสร้างแบบจ าลอง วิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลระบบการท างานให้

เป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้ข้อจ ากัดทางเศรษฐศาสตร์  
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(3) บัณฑิตสามารถแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว

และมีภาวะผู้น าในบริบทขององค์กรที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ   

(4) บัณฑิตสามารถท างานได้ในสาขาที่หลากหลายเช่น การบริการทางการแพทย์ ธุรกิจ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(5) บัณฑิตสามารถใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารในการท างานกับบุคคลอ่ืน รวมถึงการท างานเป็นทีม 

(6) บัณฑิตมีจริยธรรมทางวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 วัตถุประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพในการด ารงชีวิต 

(2) มีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

(3) มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีอิสระในการแสวงหาความรู้ เพ่ือเข้าใจตนเองและ

ประชาคมท่ีตนอาศัย 

(4) มีจิตส านึกประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีภูมิคุ้มกันทางปัญญาและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

(6) มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษา และมีประสบการณ์ทางสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 2.1 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการให้มี
มาตรฐานสูง 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากลที่
ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลพิจารณาอนุมัติ

หลักสูตร 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

   สม่ าเสมอ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

  ปรับปรุงหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
อุตสาหกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
นี้อาจเข้าท างานได้ 

- บทความวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของวิศวกรอุตสาหการที่สถาน
ประกอบการพึงประสงค์ 

- การประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 

- ผลการส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการที่
สถานประกอบการต้องการ 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
ไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านวิชาการ
ให้ท างานบริการวิชาการและ
การท างานวิจัยแก่องค์กร
ภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการและ
ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

 

2.2 ด้านความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
- ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม 

- ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ า 

- มีคณะกรรมการจาก
ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 

- ผลการประเมินความพึงพอใจใน 

  การใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปีการศึกษามี 3  
ภาคการศึกษา เป็นภาคการศึกษาบังคับทั้ง 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลา 
13 สัปดาห์ แบ่งเป็นการเรียนการสอน 12 สัปดาห์ และประเมินผลอีก 1 สัปดาห์  

การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นดังนี้ 

1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 16 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 8 หน่วยกิต 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิตเทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค  
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ฉ) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  ปัญหาการปรับตัว 
  ขาดความรู้และเทคนิควิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
  ปัญหาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  ขาดเป้าหมายของการศึกษา 
  ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับค่อนข้างอ่อน 
  ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาการปรับตัว   ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมี

นักศึกษารุ่นพี่คอยให้ค าแนะน าในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย   มีการให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารุ่นพ่ี และอาจารย์ที่

สอนวิชาการต่างๆด้วย 
การใช้ชีวิต   ได้รับค าแนะน าจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมในชมรมต่างๆที่

ตนเองสนใจ 
เป้าหมายของการศึกษา การเรียนให้ได้ผลดี ร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยตามสมควร  

เพ่ือจะได้มีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป 
ทักษะภาษาอังกฤษ จัดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนแล้วมีความรู้สามารถอ่านเขียน

และพูดได้พอสมควร 
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อ
การเรียน 

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ า 
จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษา 

  

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 

จ านวนที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบบุคลากร    940,933,800      978,571,200    1,017,714,000  1,022,802,000    1,027,916,000  

งบลงทุน 722,726,600  652,500,000  592,500,000   595,462,500      598,439,000  

งบด าเนินการ 1,899,634,600  1,932,830,800  1,958,262,000  1,961,344,600    1,964,446,400  

รวม 3,563,295,000    3,563,902,000    3,568,476,000  3,579,609,100    3,590,801,400  

  ที่มา: ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งข้อมูลให้ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  

  หมายเหต ุ เป็นข้อมูลงบประมาณรวมของมหาวิทยาลัยต่อ 93 หลักสูตร (ปริญญาตรี 39 หลักสูตร     
ปริญญาโท  28 หลักสูตร และปริญญาเอก 26 หลักสูตร)      

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2561  
หมวด 6 การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา ข้อ 17 และข้อ 18 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  

แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต 
แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต 

 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ   

 2.1 แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ) 133 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 34 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 52 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 หน่วยกิต 

 2.2 แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ)133   หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 34 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 52 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 12 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ภาคปฏิบัติโทความเป็นผู้ประกอบการ 9 หน่วยกิต 

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 

 202108   การรู้ดิจิทัล  2(2-0-4) 

  (Digital Literacy)   

 202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้  1(0-2-1) 

  (Use of Application Programs for Learning)   

 202201 ทักษะชีวิต  3(3-0-6) 

  (Life Skills)   

 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก  3(3-0-6) 

  (Citizenship and Global Citizens)   

 202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

  (Man, Society and Environment) 
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 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา  3(3-0-6) 

  (Man, Economy and Development)   

 
 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 

 213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3(3-0-6) 

  (English for Communication I)   

 213102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 

  (English for Communication II)   

 213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  3(3-0-6) 

  (English for Academic Purposes)   

 213204 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

  (English for Specific Purposes)   

 213305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  3(3-0-6) 

  (English for Careers)   

     

 - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

  ให้ผู้เรียนเลือก จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

8 หน่วยกิต 

 202111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  2(2-0-4) 

  (Thai for Communication)   

 202175 ศิลปวิจักษ์  2(2-0-4) 

  (Art Appreciation)   

 202181 สุขภาพองค์รวม  2(2-0-4) 

  (Holistic Health)   

 202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ  2(1-2-3) 

  (Professional and Community Engagement)   

 202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 

  (Law in Daily Life)   

 202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม    2(2-0-4) 

  (Pluri-Cultural Thai Studies)   
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 202331 อาเซียนศึกษา  2(2-0-4) 

  (ASEAN Studies)   

 202373 การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4) 

  (Design Thinking)   

 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ  133 หน่วยกิต 

 -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    27 หน่วยกิต 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1  4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I)   
102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1  1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I)   
103101 แคลคูลัส 1  4(4-0-8) 
 (Calculus I)   
103102 แคลคูลัส 2  4(4-0-8) 
 (Calculus II)   
103105 แคลคูลัส 3  4(4-0-8) 
 (Calculus III)   
105101 ฟิสิกส์ 1  4(4-0-8) 
 (Physics I)   
105102 ฟิสิกส์ 2  4(4-0-8) 
 (Physics II)   
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory I)   
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory II)   

 

 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   34 หน่วยกิต 

 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  2(1-3-5) 

  (Computer Programming I)   

 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  2(1-3-5) 

  (Computer Programming II) 
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 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  2(1-3-5) 

  (Engineering Graphics I)   

 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  4(4-0-8) 

  (Thermodynamics I)   

 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2  2(1-3-5) 

  (Engineering Graphics II)   

 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน  4(4-0-8) 

  (Fundamental of Electrical Engineering)   
 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน  1(0-3-3) 

  (Fundamental of Electrical Engineering 
Laboratory) 

  

 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 

  (Engineering Statics)   

 531101 วัสดุวิศวกรรม  4(4-0-8) 

  (Engineering Materials)   

 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ  4(4-0-8) 

  (Statistics for Industrial Engineering)   

 533261 กรรมวิธีการผลิต         4(4-0-8) 

  (Manufacturing Processes)   

 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต         1(0-3-3) 

  (Manufacturing Processes Laboratory)   

 
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์   52   หน่วยกิต 

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Economy)  
533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Work Study)  
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพ้ืนฐาน 1(0-3-3) 
 (Fundamental of Industrial Engineering Laboratory) 
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533265  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1(0-3-3) 

 (Mechanical Engineering Laboratory for 
Industrial Engineering) 

533266  ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1(0-3-3) 

 (Information Technology Laboratory  
for Industrial Engineering) 

533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 4(4-0-8) 
 (Operations Research I)  
533304 ปฏิบัติการแบบจ าลองทางอุตสาหกรรม 1(0-3-3) 
 (Industrial Simulation Laboratory)  
533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production Planning and Control)  
533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Plant Layout)  
533324 การบริหารงานซ่อมบ ารุง 4(4-0-8) 
 (Maintenance Management)  
533331 ความคิดและการจัดการเชิงระบบ 2(2-0-4) 
 (Systems Thinking and Management)  
533341 การควบคุมคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Control)  
533348 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล 1(0-3-3) 
 (Data Engineering Laboratory)  
533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
 (Modern Quality Assurance)  
533350 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(2-3-7) 
 (Tool Engineering)  
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม 2(1-3-5) 
 (Industrial Control)  
533352 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2(1-3-5) 
 (Industrial Automation) 
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533421 วิศวกรรมความปลอดภัย 4(4-0-8) 
 (Safety Engineering)  
533473 การผลิตแบบลีน 2(2-0-4) 
 (Lean Manufacturing)  
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง 2(2-0-24) 
 (Industrial Engineering Capstone Project)  

 

 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  20  หน่วยกิต 

   แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

  ให้ผู้เรียนเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

 
 

1. กลุ่มวิชาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์         
(Supply Chain Management and Logistics) 
  

533302 การวิจัยด าเนินงาน 2 4(4-0-8) 

 (Operations Research II)  

533325 พ้ืนฐานการจัดก าหนดการ 4(4-0-8) 

 (Fundamentals of Scheduling)  

533326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

4(4-0-8) 

 (Information Technology for Supply 
Chain Management) 

533327 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 4(4-0-8) 

 (Inventory and Warehouse Management)  

533328 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 4(4-0-8) 

 (Logistics and Supply Chain Management)  

533329 การขนส่งและการกระจาย 4(4-0-8) 

 (Transportation and Distribution)  

533330 การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ 4(4-0-8) 

 (Material handling Systems Design)  

533343 การจ าลองระบบและการประยุกต์ 4(4-0-8) 

 (Simulation Systems and Applications)  
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533429 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4(4-0-8) 

 (Logistics Engineering) 
 

 

2. กลุ่มวิชาด้านระบบการผลิต (Manufacturing System) 
 

533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต 4(3-3-8) 
 (Manufacturing Process Analysis)  
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Computer Integrated Manufacturing)  
533364 พ้ืนฐานการออกแบบส าหรับการผลิต 4(3-3-8) 
 (Introduction to Design for Manufacturing)  
533365 วิยุตคณิตส าหรับการผลิต 4(4-0-8) 
 (Discrete Mathematics for Manufacturing)  
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4(3-3-8) 
 (Modern Industrial Automation)  
533367 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Manufacturing Processes)  
533371 เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Machine Tools)  
533372 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Forming Processes)  

 
3. กลุ่มวิชาด้านสถิติและการจัดการคุณภาพ  

(Statistic and Quality Management) 
 

533344 ระบบคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมและการบริการ
สมัยใหม่ 

4(4-0-8) 

 (Quality System for Modern Industrial  
and Services) 

533345 เครื่องมือคุณภาพส าหรับการเพ่ิมผลผลิต 4(4-0-8) 
 (Quality Tools for Productivity  

Improvement) 
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533346 การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์ 4(4-0-8) 
 (Regression Analysis and Forecasting)  
533441 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Design of Industrial Experiment)  
533442 ความเชื่อถือได้ส าหรับการจัดการคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Reliability for Quality Management)   

 
4. กลุ่มวิชาด้านแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) 

 

533373 ระบบควบคุมอัตโนมัติ   4(4-0-8) 
 (Automation and Control Systems)  

533374 การผลิตแบบอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Manufacturing Automation)  
533375 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการมองเห็น 4(4-0-8) 
 (Industrial Robotics and Machine Vision)  
533376 ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง 4(4-0-8) 
 (Computer System and Interfacing)  
533377 ระบบการควบคุมและแบบจ าลอง 4(4-0-8) 
 (Modeling and Control System)  

 
5. กลุ่มวิชาเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง             

(Advance Technique in Industrial Engineering) 
 

533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณใน
อุตสาหกรรม 

4(4-0-8) 

 (Industrial Cost Analysis and Budgeting)  
533342 การประกันคุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Assurance)  
533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 4(3-3-8) 
 (Industrial Control and Automation)  
533378 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ 4(4-0-8) 
 (Welding Engineering) 
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533423 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
 (Energy and Environmental Management)  
533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น 4(4-0-8) 
 (Introduction to Expert System)  
533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 (Industrial Law)  
533426 ความเป็นผู้ประกอบการ 4(4-0-8) 
 (Entrepreneurship)  
533427 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Organization and Management)  
533428 การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ 4(4-0-8) 
 (Decision Analysis)  
533443 การวางแผนและการวิเคราะห์คุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Planning and Analysis)  
533451 การยศาสตร์ 4(3-3-8) 
 (Ergonomics)  
533461 การข้ึนรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์ 4(3-3-8) 
 (Presswork and Die Design)  
533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบการผลิต

อัตโนมัติ 
4(3-3-8) 

 (Computer Control for Automated  
Production System) 

533463 ระบบการสั่งการในกระบวนการผลิต 4(4-0-8) 
 (Manufacturing Execution System)  
533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 4(4-0-8) 
 (Project Feasibility Studies)  
533465 วิศวกรรมคุณค่า 4(4-0-8) 
 (Value Engineering)  
533466 การก าจัดของเสียของอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Waste Treatment)  
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ 4(4-0-8) 
 (Packaging and Labeling Design) 
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533468 วิศวกรรมย้อนรอย 4(4-0-8) 
 (Reverse Engineering)  
533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 4(3-3-8) 
 (Flexible Manufacturing System)  
533470 วิศวกรรมการเชื่อมข้ันสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Welding Engineering)  
533471 กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ 4(4-0-8) 
 (Laser Welding Process)  
533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 4(4-0-8) 
 (Non Destructive Examination Technology)  
533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(1-0-2) 
 (Special Problems in Industrial Engineering I) 
533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(2-0-4) 
 (Special Problems in Industrial Engineering II) 
533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 3(3-0-6) 
 (Special Problems in Industrial Engineering III) 
533484 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering I)  
533485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering II) 

533486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering III) 
533487 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4 4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering IV)                 

 
 - กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ  12  หน่วยกิต 

   แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 

 

   - กลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 

 205305   ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 

  (Entrepreneurship and new Venture 
Creation) 
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 205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรม 

 2(2-0-4) 

  (Go-to-Markey Strategies for Innovative 
Product and Service) 

  

 205307 แผนธุรกิจและจัดหาเงินทุน  3(3-0-6) 

  (Business Plan and Financing)   

 - กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

 ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

 205381 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ  2(1-2-3) 

  (Business Model Innovation)   

 205382 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  2(1-2-3) 

  (Product and Service Design)   

 205383 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม  2(2-0-4) 

  (Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs)   

 205384 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจ
นวัตกรรม 

 2(2-0-4) 

  (Intellectual Property Strategies for 
Innovative Business) 

  

 205385 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม  2(1-2-3) 

  (Social Innovation Development)   

 205386 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม  2(1-2-3) 

  (Social Entrepreneurship)   

 205387 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี  2(1-2-3) 

  (Technopreneurship)   

 205388 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ  2(2-0-4) 

  (Entrepreneurial Logistics)   
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 (3)   หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9   หน่วยกิต 
นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจ านวน 1    

หน่วยกิต ในภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาค
การศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่ก าหนดโดยสาขาวิชา คิดเป็นปริมาณการศึกษา 8 หน่วยกิต นักศึกษา 
สหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1 
ครั้งก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษาตามล าดับดังนี้ 

533490 เตรียมสหกิจศึกษา  1 หน่วยกิต 
 Pro-Cooperative Education   
533491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 Cooperative Education I   
533492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 Cooperative Education II   
533493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 Cooperative Education III   

  หรือ ลงเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา 
533495 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 9 หน่วยกิต 

หรือ ในกรณีที่นักศึกษาได้เลือกที่จะศึกษาหลักสูตรวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) นักศึกษาสามารถที่จะลงรายวิชาต่อไปนี้เพ่ือใช้ทดแทนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ                              1  หน่วยกิต 

 เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

(Pre-Enterprise Cooperative Education or 

Pre-Enterprise Incubation) 

205492 สหกิจศึกษาประกอบการ 8 หน่วยกิต 

(Enterprise Cooperative Education) 

205493 การบ่มเพาะประกอบการ 8 หน่วยกิต 

(Enterprise Incubation)  

   

  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี    8   หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
เลขประจ ารายวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก 533XXX นับจากซ้ายมือ มีความหมายดังนี้ 

  หลักท่ี 1     หมายถึง   ส านักวิชาที่รับผิดชอบ  
เลข 5 หมายถึง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

  หลักท่ี  2 และ 3  หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ   
เลข 33 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  หลักท่ี 4   หมายถึงระดับชั้นปี โดย 
เลข 2 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2  
เลข 3 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 

  หลักท่ี 5   หมายถึง กลุ่มวิชาต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
เลข 0-1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการวิจัยการด าเนินงานและการ

วิเคราะห์ระบบ 
เลข 2-3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการจัดการทางอุตสาหกรรม 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาทางสถิติศาสตร์ประยุกต์ 
เลข 5-7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการยศาสตร์และระบบการผลิต 
เลข 8 หมายถึง กลุ่มปัญหาเฉพาะทางและรายวิชาสัมมนา 
เลข 9 หมายถึง โครงการปัญหาพิเศษ 

  หลักท่ี 6   หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น 
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3.1.4.1   แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หน่วย
กิต 

ปีที่ 
1 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคลูัส 2 4 103105 แคลคลูัส 3 4 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 

103101 แคลคลูัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 

202108 การรู้ดิจิทัล  2 202201 ทักษะชีวิต 3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 

202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
 เรียนรู ้

1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2          3 531101 วัสดุวิศวกรรม  
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 

4 
2 

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2   

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 18 

ปีที่ 
2 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
 ทางวิชาการ   

3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 529291 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 1 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 4 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 533263 ปฏิบตัิการวิศวกรรมอุตสาหการขั้น  

            พื้นฐาน 
1 

533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 4 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 4 533265 ปฏิบตัิการวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับ      
           วศิวกรรมอุตสาหการ   

1 

533221 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 

4 
2 

533261 กรรมวิธีการผลิต 
533262 ปฏิบตัิการกรรมวิธีการผลติ 

4 
1 

533266 ปฏิบตัิการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
           ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 

1 
 
2 

รวม 22 รวม 21 รวม 13 

ปีที่ 
3 

533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 4 533321 การวางแผนและควบคุมการผลติ 4 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 4 

533304 ปฏิบตัิการแบบจ าลองทาง  
           อตุสาหกรรม 

1 533341 การควบคุมคุณภาพ 
533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่ 

4 
2 

533324 การบริหารงานซ่อมบ ารุง 
533331 ความคดิและการจัดการเชิงระบบ 

4 
2 

533348 ปฏิบตัิการวิศวกรรมข้อมูล 
533350 วิศวกรรมเครื่องมือ 
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม 
วิชาเลือกเสรี (1) 

1 
3 
2 
4 

533352 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

2 
4 
4 
 

533421 วิศวกรรมความปลอดภัย 
วิชาเลือกบังคับ (2) 

4 
4 

วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 2     

รวม  17 รวม  20 รวม  18 

ปีที่ 
4 

533473 การผลติแบบลีน 
533490 เตรียมสหกิจศึกษา 
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง 
วิชาเลือกบังคับ (3) 

2 
1 
2 
4 

533491 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (4) 
วิชาเลือกบังคับ (5) 

4 
4 

รวม  9 รวม  8 รวม  8 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 188 หน่วยกิต 
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Undergraduate Course Placement : Major (Industrial Engineering)   

Year Fist Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

FR
ES

HM
AN

 

SO
PH

OM
OR

E 

102111 Fundamental Chemistry I 4  103102 Calculus II 4 103105 Calculus III 4 
102112 
             

Fundamental Chemistry 
Laboratory I 

1 105101 Physics I 4 105102 Physics II 4 

103101 Calculus I 4 105191 Physics Laboratory I 1 105192  Physics Laboratory II 1 
202108  Digital Literacy  2 202201 Life Skells 3 202202 Citizenship and Global Citizens 3 
202109  Use of Application Programs for  

Learning 
1 213102 

                 
English for Communication II 3 531101  Engineering Materials 4 

203101  English for Communication I 3 523101  Computer Programming I 2   General Education Elective (1) 2 
525101 Engineering Graphics I 2       

Total 17 Total 17 Total 18 

SO
PH

OM
OR

E 

 

202203 Man, Society and Environment 3 202207   Man, Economy and 
Development 

3 213305  English for Careers 3 

213203  English for Academic Purposes 3 213204  English for Specific Purposes 3 529291  Fundamental of Electrical 
Engineering Laboratory 

1 

523201  Computer Programming II 2 525206  Engineering Graphics II 2 533251 Industrial Work Study 4 
530201  Engineering Staticss 4 525202 Thermodynamics I 4 533263 Fundamental of Industrial 

Engineering Laboratory 
1 

533241 Statistics for Industrial 
Engineering 

4 529290 Fundamental of Electrical 
Engineering 

4 533265 Mechanical Engineering 
Laboratory  
for Industrial Engineering 

1 

533221 Engineering Economy 4 533261 Manufacturing Processes 4 533266 Information Technology 
Laboratory  
for Industrial Engineering 

1 

  General Education Elective (2) 2 533262 Manufacturing Processes 
Laboratory 

1 General Education Elective (3) 2 

Total 22 Total 21 Total 13 

JU
NI

OR
 

533301  Operations Research I 4 533321 Production Planning and 
Control 

4 533323  Plant Layout 4 

533304 Industrial Simulation Laboratory 1 533341  Quality Control 4 533324  Maintenance Management 4 
533348  Data Engineering Laboratory 1 533349 Modern Quality Assurance 2 533331  System Thinking and 

Management 
2 

533350 Tool Engineering 3 533352  Industrial Automation 2 533421 Safety Engineering 4 
533351 Industrial Control 2 Free  Elective (2) 4 Technical Elective (2) 4 
Free  Elective (1) 4 Technical Elective (1) 4    
General Education Elective (4) 2       

Total 17 Total 20 Total 18 

SE
NI

OR
 

SE
NI

OR
 

     

533473 Lean Manufacturing 2 533491 Cooperative Education I 8 Technical Elective (4) 4 

533490 Pro-Cooperative Education 1    Technical Elective (5) 4 

533499 Industrial Engineering Capstone 
Project 

2      

Technical Elective (3) 4      
Total 9 Total 8 Total 8 

 
Grand Total 188 Credits  
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3.1.4.2   แผนการศึกษาแบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หน่วย
กิต 

ปีที่ 
1 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 

103101 แคลคูลัส 1 4 105191 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 1 105192 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 1 

202108 การรู้ดิจทิัล  2 202201 ทักษะชวีิต 3 202202 ความเป็นพลเมอืงและพลเมอืงโลก 3 

202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการ
 เรียนรู ้

1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2          3 531101 วัสดุวิศวกรรม  
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 

4 
2 

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 2   

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2     

รวม 17 รวม 17 รวม 18 

ปีที่ 
2 

202203  มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
 ทางวิชาการ   

3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามลูฐาน 
 

1 
 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 

2 
4 
4 
4 
2 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2  
525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
533261 กรรมวธิีการผลิต 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต 
  

2 
4 
4 
4 
1 

533251 การศึกษาวิธกีารท างานอุตสาหกรรม 
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขัน้   
           พืน้ฐาน 
533265 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกลส าหรับ 
           วิศวกรรมอุตสาหการ 
533266 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ส าหรับวิศวกรรมอตุสาหการ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 

4 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

รวม 22 รวม 21 รวม 13 

ปีที ่
3 

533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 
533304 ปฏิบัติการแบบจ าลองทาง 
           อุตสาหกรรม 
533348 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล 
533350 วิศวกรรมเครือ่งมอื 
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม 
วิชาเลือกเสรี (1) 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 

4 
1 
 
1 
3 
2 
4 
2 

533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
533341 การควบคุมคุณภาพ 
 
533349 การประกนัคุณภาพสมัยใหม่ 
533352 ระบบอัตโนมัตทิางอตุสาหกรรม 
วิชาเลือกเสรี (2) 
วิชาบังคับ (1) 

4 
4 
 
2 
2 
4 
4 
 

533331 ความคิดและการจัดการเชิงระบบ
533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 
533324 การบริหารงานซอ่มบ ารุง 
533421 วิศวกรรมความปลอดภัย 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
 

2 
   4 
 

4 
4 
4 
 

รวม  17 รวม  20 รวม  18 

ปีที่ 
4 

205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการ 
           สร้างธรุกจิใหม ่
205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับ 
           ผลิตภัณฑ์และบริการนวตักรรม 
205307 แผนธุรกจิและจัดหาเงนิทุน 

3 
 
2 
 
3 

205492 สหกิจศึกษาประกอบการ           หรอื 
205493 การบ่มเพาะประกอบการ 

8 วิชาเลือก โทความเป็นผู้ประกอบการ (1) 
วิชาเลือก โทความเป็นผู้ประกอบการ (2) 

2 
2 

533473 การผลิตแบบลีน 2     

205395 เตรียมสหกิจศกึษาประกอบการ  
           หรือ เตรียมบ่มเพาะประกอบการ 
533499 โครงงานวิศวกรรมอตุสาหการขัน้สูง 

1 
 
2 

    

รวม  13 รวม  8 รวม  4 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 188 หน่วยกิต 
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Undergraduate Course Placement : Major-Minor (Industrial Engineering –Entrepreneur)  
Year Fist Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

FR
ES

HM
AN

 
SO

PH
OM

OR
E 

102111 Fundamental Chemistry I 4  103102 Calculus II 4 103105 Calculus III 4 
102112 
             

Fundamental Chemistry Laboratory 
I 

1 105101 Physics I 4 105102 Physics II 4 

103101 Calculus I 4 105191 Physics Laboratory I 1 105192  Physics Laboratory II 1 
202108  Digital Literacy  2 202201 Life Skells 3 202202 Citizenship and Global Citizens 3 
202109  Use of Application Programs for  

Learning 
1 213102 

                 
English for Communication II 3 531101  Engineering Materials 4 

203101  English for Communication I 3 523101  Computer Programming I 2   General Education Elective (1) 2 
525101 Engineering Graphics I 2       

Total 17 Total 17 Total 18 

SO
PH

OM
OR

E 

 

202203 Man, Society and Environment 3 202207   Man, Economy and 
Development 

3 213305  English for Careers 3 

213203  English for Academic Purposes 3 213204  English for Specific Purposes 3 529291  Fundamental of Electrical 
Engineering Laboratory 

1 

523201  Computer Programming II 2 525206  Engineering Graphics II 2 533251 Industrial Work Study 4 
530201  Engineering Staticss 4 525202 Thermodynamics I 4 533263 Fundamental of Industrial 

Engineering Laboratory 
1 

533241 Statistics for Industrial Engineering 4 529290 Fundamental of Electrical 
Engineering 

4 533265 Mechanical Engineering 
Laboratory  
for Industrial Engineering 

1 

533221 Engineering Economy 4 533261 Manufacturing Processes 4 533266 Information Technology 
Laboratory  
for Industrial Engineering 

1 

  General Education Elective (2) 2 533262 Manufacturing Processes 
Laboratory 

1 General Education Elective (3) 2 

Total 22 Total 21 Total 13 

JU
NI

OR
 

533301  Operations Research I 4 533321 Production Planning and 
Control 

4 533323  Plant Layout 4 

533304 Industrial Simulation Laboratory 1 533341  Quality Control 4 533324  Maintenance Management 4 
533348  Data Engineering Laboratory 1 533349 Modern Quality Assurance 2 533331  System Thinking and Management 2 
533350 Tool Engineering 3 533352  Industrial Automation 2 533421 Safety Engineering 4 
533351 Industrial Control 2 Free  Elective (2) 4 Technical Elective (2) 4 
Free  Elective (1) 4 Technical Elective (1) 4    
General Education Elective (4) 2       

Total 17 Total 20 Total 18 

SE
NI

OR
 

SE
NI

OR
 

     

205305 Entrepreneurship and New 
Venture Creation 

3 205492 Enterprise Cooperative Education  
Or 205493 Enterprise Incubation  

8  Minor-Entrepreneurship Elective (1) 2 

205306 Go-to-Market Strategies for 
Innovative Product 
and Service 

2     Minor-Entrepreneurship Elective (2) 2 

205307 Business Plan and Financing 3      
533473 Lean Manufacturing 2      
205395 Pre-Enterprise Cooperative 

Education or 
Pre-Enterprise Incubation 

1      

533499 Industrial Engineering Capstone 
Project 

2      

Total 13 Total 8 Total 4 

 
Grand Total 188 Credits 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก. 

3.2  ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1. รศ. ดร.พรศิร ิจงกล* - Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, Canada, 

พ.ศ.2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,     พ.ศ.

2534 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลยัขอนแก่น, พ.ศ.2532 

2. ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล* 
 

- Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian 
Institute of Technology, พ.ศ.2543 

- วศ.ม. (ระบบการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
พ.ศ.2543 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.
2541 

3. ผศ. ดร.จงกล ศรีธร* - Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations 
Management), University of Nottingham, UK, พ.ศ.2553 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, พ.ศ.2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี, พ.ศ.2542 
4. ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์* 

 
- Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Auburn 

University, U.S.A, พ.ศ.2552 
- M.Sc. (Industrial and Systems Engineering), Auburn 

University, U.S.A, พ.ศ.2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, พ.ศ.2546 

5. อ. ดร.นรา  สมัตถภาพงศ์* - Ph.D. (Mechatronics), Asian Institute of Technology, พ.ศ.
2559 

- M.Eng. (Mechatronics), Asian Institute of Technology, พ.ศ.
2548 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.
2544 

หมายเหตุ : *  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1  รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร  ช านิประศาสน์ Ph.D. (Mechanical Engineering), University of 
Pittsburgh, U.S.A., พ.ศ. 2535  

2  ผศ. ดร.กระวี  ตรีอ านรรค วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
พ.ศ. 2554 

3  รศ. ดร.กษมา  จารุก าจร Ph.D. (Polymer Engineering), The University of 
Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 

4  รศ. ดร.กองพล  อารีรักษ์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2550 

5  รศ. ดร.กองพัน  อารีรักษ์ Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering), The 
University of Nottingham, U.K., พ.ศ. 2552 

6  ผศ. ดร.กัญชลา  สุดตาชาต ิ Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, 
U.S.A., พ.ศ. 2557  

7  อ. ดร.กัณทิมา  ศิริจีระชัย Ph.D. (Chemical Engineering), Dalhousie University, 
Canada, พ.ศ. 2546  

8  ผศ. ดร.การุญ  ฟังสุวรรณรักษ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
พ.ศ. 2557 

9  รศ. ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, 
U.S.A., พ.ศ. 2542  

10  ศ. ดร.กิตติเทพ  เฟ่ืองขจร Ph.D. (Geological Engineering), University of Arizona, 
U.S.A., พ.ศ. 2542 

11  รศ. ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern 
University, U.S.A., พ.ศ. 2542 

12  รศ. ดร.กีรติ  ชยะกุลคีรี Doctor of Engineering, (Electric Power System 
Management), Asian Institute of Technology,  
พ.ศ. 2547 

13  ผศ. ดร.กีรติ  สุลักษณ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ.ศ. 2550 

14  อ. ดร.เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2558 
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113  อ. ดร.ศรัญญา  กาญจนวัฒนา Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura 
Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2560 

114  รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์ D.Eng. (Materials Science and Engineering), Nagaoka 
University of Technology, Japan, พ.ศ. 2546 

115  ผศ. ดร.ศิริวรรณ  โชคค้า วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ.ศ. 2558 

116  อ. ดร.เศรษฐวิทย์  ภูฉายา วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี, พ.ศ. 2558 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
117  อ. ดร.โศรฎา  แข็งการ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

พ.ศ. 2557 
118  อ. ดร.สงบ  ค าค้อ Dr.-Ing. (Engineering Science), RWTH Aachen 

University, Germany, พ.ศ. 2552 
119  ผศ.สนั่น  ตั้งสถิตย์ วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2539 
120  ผศ. ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย Ph.D. (Computer Systems Engineering), University of 

South Australia, Australia, พ.ศ. 2550 
121  อ. ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ D.Eng. (Energy and Environment), Nagaoka 

University of Technology, Japan, พ.ศ. 2547 
122  ผศ. ดร.สัจจากาจ  จอมโนนเขวา วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

พ.ศ. 2558 
123  อ. ดร.สามารถ  บุญอาจ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

พ.ศ. 2551 
124  ผศ. ดร.สารัมภ์  บุญมี Ph.D. (Materials Science and Engineering), The Ohio 

State University, U.S.A., พ.ศ. 2556 
125  อ. ดร.ส าราญ  สันทาลุนัย วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี, พ.ศ. 2557 
126  รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ Ph.D. (Civil Engineering), The University of Texas at 

Arlington, U.S.A., พ.ศ. 2540 
127  รศ. ดร.สุกานดา  เจียรศิริสมบูรณ์ D.Phil. (Materials Science), University of Oxford, 

U.K., พ.ศ. 2544 
128  ผศ. ดร.สุขเกษม  วัชรมัยสกุล D.Eng. (Materials Science and Engineering), Hokkaido 

University, Japan, พ.ศ. 2546 
129  ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University, 

Japan, พ.ศ. 2544 
130  รศ. ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ Ph.D. (Materials Science and Engineering), The 

University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2551 
131  ผศ. ดร.สุดจิต  ครุจิต Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois Institute 

Technology, U.S.A., พ.ศ. 2544 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
132  ผศ. ดร.สุดารัตน์  ขวัญอ่อน Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering),  

The University of Nottingham, U.K., พ.ศ. 2554 
133  อ. ร.อ. ดร.สุทธิพงษ์  มีใย Ph.D. (Management), University of Glasgow, U.K., 

พ.ศ. 2561 
134  รศ. ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง Ph.D. (Ceramics), Alfred University, U.S.A., พ.ศ. 2538 

135  อ. ดร.สุธาทิพย์  ภู่บุบผาพันธ์ ปร.ด (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2557 

136  อ. ดร.สุพรรณี  จันทร์ภิรมณ์ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2550 

137  ผศ. ดร.สุภกิจ  รูปขันธ์ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
พ.ศ. 2552 

138  อ.สุภาพร  บุญฤทธิ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
พ.ศ. 2544 

139  อ. ดร.สุรเดช  ตัญตรัยรัตน์ Ph.D. (Automatic Control and Systems Engineering), 
The University of Sheffield, U.K., พ.ศ. 2559 

140  รศ. ดร.อติชาต  วงศ์กอบลาภ Ph.D. (Chemical Engineering), The University of 
Queensland, Australia, พ.ศ. 2551 

141  รศ. ดร.อนันท์  อุ่นศิวิไลย์ Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), 
Dalhousie University, Canada, พ.ศ. 2543 

142  ผศ. ดร.อนุรัตน์  ภูวานค า D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of 
Technology, Japan, พ.ศ. 2554 

143  อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์ Ph.D. (Environmental Management),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551 

144  อ.อภิลักษณ์  หล่อนกลาง วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ.ศ. 2559 

145  อ. ดร.อรรณพ  ประวัติวงศ์ D.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of 
Technology, พ.ศ. 2557 

146  ผศ. ดร.อรรถพล  มณีแดง วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2553 

147  อ.อรลักษณ์  พิชิตกุล M.Eng. (Aeronautics and Astronautics),  
The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2557 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
148  อ. ดร.อรุณศรี  นุชิตประสิทธิชัย Ph.D. (Chemical Engineering), University of Tulsa, 

U.S.A., พ.ศ. 2556 
149  รศ. ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวฒัน์ Dr.techn. (Civil Engineering), Graz University of 

Technology, Austria, พ.ศ. 2548 
150  ผศ. ดร.อัฆพรรค์  วรรณโกมล Doctor of Natural Sciences (Geology)  

Free University of Berlin, Germany, พ.ศ. 2548 
151  ผศ. ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

พ.ศ. 2552 
152  รศ. ดร.อาทิตย์  ศรีแก้ว Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, 

U.S.A., พ.ศ. 2542  
153  ผศ. ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ Diplome De Docteur (Geosciences ET Ressources 

Naturelles), University Paris VI  (UPMC), France,  
พ.ศ. 2553 

154  ผศ. ดร.อุทัย  มีค า Ph.D. (Chemistry and Chemical Engineering), 
University of Bradford, U.K., พ.ศ. 2536 

155  อ. ดร.อุเทน  ลีตน วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2557 

156  ผศ. ดร.อุษณีย์  กิตก าธร Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering), 
University of Connecticut, U.S.A., พ.ศ. 2550 

157  อ. ดร.เอกรงค์  สุขจิต Ph.D. (Mechanical Engineering), University of 
Birmingham, U.K., พ.ศ. 2556 

158  ผศ. ดร.เอกวุฒิ  ศิริรักษ์ Ph.D. (Civil Engineering), The University of 
Tennessee Knoxville, U.S.A.,  พ.ศ. 2551 

159  อ. ดร.ไอศูรย์  เรืองรัตนอัมพร Ph.D. (Policy Science), Ritsumeikan University, 
Japan, พ.ศ. 2557 

160  อ. ดร.Menglim  Hoy วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ. 2560 

 
 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเรียกว่า สหกิจศึกษา โดยในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้ที่
ปรึกษาจากสถานประกอบการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  นักศึกษาจะได้ท างานจริงในสถานประกอบการ พร้อมกับท าโครงงานในสายวิชาชีพและน าเสนอ

ต่ออาจารย์และสถานประกอบการเพ่ือประเมินผลการเรียน 
 4.2  ช่วงเวลา  

ปฏิบัติงานระหว่างภาคการศึกษาปกติ 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และไม่มีการ
ลงทะเบียนในรายวิชาอ่ืนร่วมกับรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงาน คือการที่นักศึกษาท างานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
เป็นโครงงานวิจัยที่ใช้เวลาไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นหลักในการด าเนินงานดังกล่าว เช่น การศึกษาเวลามาตรฐานในการท างาน การลดเวลาในการ
ท างาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบ
การบ ารุงรักษาต่างๆ  และการออกแบบการทดลอง (DOE) วัตถุประสงค์ของการท าโครงงานก็เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้การท างานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการในสถานการณ์จริง ซึ่งนักศึกษาจะได้มีความรู้ ความคุ้นเคยกับการท างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนออกไปท างานจริงหลังจบการศึกษา 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การท าโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักศึกษาเช่น 
1) มีองค์ความรู้จากการท าโครงงาน 

2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 

5) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

6) สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
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 5.3  ช่วงเวลา 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต  

2 หน่วยกิต  

 5.5  การเตรียมการ  

การเตรียมการให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ 

หรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์

เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ า
วิชา อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจา เอกสาร และ
โปสเตอร์  
3) ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดในแต่
ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

ตารางด้านล่างระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว  ๆ ไปที่
มหาวิทยาลัย ส านักวิชา หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต  

การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การเรียนการสอน
ในภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
และจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพ่ือ
จะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 

(4) คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
วงจร  การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน  

(5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างาน
เป็นหมู่คณะสามารถบริหารจัดการการท างานได้
อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน 

การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
วงจร  การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน 
และเวลาและการจัดการการท างานของหมู่คณะ 

 

(6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสารรวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอในลักษณะ
ปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน และการน าเสนอ
โครงงานด้วยปากเปล่า 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 หมวดศึกษาทั่วไป 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต 

(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชมคมที่ตนอาศัยอยู่ 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(4) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคมและดูความมีวินัย

ในการท างานการส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน การน าฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
การน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 

(5) นักศึกษาน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยแทรกแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูเจตคติจาก
เนื้อหาที่น าเสนอ ที่แสดงถึงความตระหนัก และการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(6) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองโดยใช้ตัวอย่างจากสื่อ
ดิจิทัล 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะค าถามแบบจ ากัดค าตอบ (Restricted Response)  
(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices question)   
(3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
(4) การสร้างค าถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างท าการเรียนการสอน 
(5) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล 
 2.2    ด้านความรู้ (Knowledge) 

  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทยและสังคม

โลกได้อย่างเหมาะสม  
(3) มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็น

ผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0  
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(2) ให้มีโครงการวิจัย (ด้านความเข้าใจตนเอง ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม) 
(3) จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนเพ่ือน า

ข้อมูลมาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน 
(นโยบายการพัฒนาและผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและ
ความเป็นผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและ
สังคม) 

(4) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับ 
นักศึกษา 

(5) เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
(2) การวัดผลแบบไม่จ ากัดค าตอบ (Extended Response Question) 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

(2) มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
(3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์  

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
(2) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา 
(3) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3) ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งค าถามและให้ค าตอบได้ด้วยตนเอง 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (Interpersonal Skills and Responsibility) 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



มคอ.2  

47 
 

(1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 

(2) ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ  
(3) มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพ 

ความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ  
(4) เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม และ

ท างานเป็นทีมได้ดี 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท ารายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้นเรียน  

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม 
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มท างานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วม

ชั้นเรียน 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน

สารสนเทศเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 
(2) มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการท างาน 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
   และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่าง 
ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 
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(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ
ตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการน าเสนองาน
(2) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูล  

รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
(3) ประเมินจากการท าข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิด

วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์  
หมวดวิชาเฉพาะ  

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
(5) มีจิตสาธารณะ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ก าหนดระเบียบวินัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ก าหนดให้นักศึกษาท างานกลุ่ม เพ่ือดูการใช้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า 
(3) เน้นกระบวนการและระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเคารพในภูมิปัญญาของผู้อ่ืน การ

อ้างอิงอย่างถูกวิธี การเผยแพร่ความรู้ใหม่ต่อวงการวิชาการ และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่
สังคม 

(4) สนับสนุนการเข้าร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัครที่สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินการรู้หน้าที่จากความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน และการมีวินัยจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียนและการส่งงาน 

(2) ประเมินความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์จากพฤติกรรมในการท างานจากการตรวจงาน
เป็นรายบุคคล หรือจากการสอบ 

(3) ประเมินการท างานเป็นหมู่คณะจากการสังเกตพฤติกรรมของการท างานเป็นกลุ่มของ
นักศึกษา 
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2.2  ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
2. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) เน้นการเรียนการสอนที่ให้หลักการและแนวคิดวิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(2) ยกตัวอย่างและให้หลักการในการคิดวิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้ปัญหา  
(3) ฝึกท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาของการสอนแต่ละครั้ง  
(4) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามแต่ละรายวิชา 

  
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินผลในชั้นเรียน เช่น การถาม-ตอบ การสอบย่อย การท าแบบฝึกหัดกลุ่ม 
(2) ประเมินผลจากการบ้านหรือการท ารายงานค้นคว้า 
(3) ประเมินผลจากการน าเสนองานในชั้นเรียน 
(4) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและประจ าภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย 

 
2.3  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้

อย่างถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ยกตัวอย่างหรือการท าโจทย์ในชั้นเรียนเพื่อแสดงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(2) ก าหนดการบ้านที่นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
(3) กระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมหรือการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) ประเมินจากการบ้านหรือรายงานของนักศึกษา 
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(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
2.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
(1) ให้แบบฝึกหัดในชั้นเรียนหรือการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้ฝึกท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
(2) กระตุ้นนักศึกษาให้มีความกล้าในการสอบถามในชั้นเรียน และสามารถแสดงความคิดเห็น 
(3) ในรายวิชาปฏิบัติการ เน้นการท างานเป็นกลุ่มแต่ให้ท ารายงานเป็นรายบุคคล และให้ฝึกหัด
การน าเสนอผลงาน 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน หรือการท ารายงาน 
(2) ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาในชั้นเรียน 

 
2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผลการแก้ปัญหา 

ตลอดจนสามารถน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

และจ าเป็น 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ ์
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ก าหนดโจทย์ปัญหาที่เน้นการประยุกต์ที่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์และการค านวณเชิง

ตัวเลข และการแปลความหมายของผลลัพธ์ 



มคอ.2  

51 
 

(2) ใช้ต าราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 
(3) เน้นการค้นคว้า อ้างอิง โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลจากการสอบย่อย การท าแบบฝึกหัดกลุ่ม หรือการท ารายงาน ประเมินผลจากการ
สอบกลางภาคและประจ าภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาเลือกบังคับ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย มีความซื่อสัตย์ 
(2) สามารถควบคุมตนเอง รู้จักแบ่งเวลาและท างานเต็มก าลังความสามารถ 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียน เช่น การท างาน การส่งงานตรงเวลา การ

ไม่ลอกงาน เป็นต้น ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(2) มอบหมายให้ท างานกลุ่ม เพ่ือดูการให้ความรวมมือกันเป็นกลุ่ม ความทุ่มเทในการท างาน

และการแบ่งเวลาในการท างาน 
(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น สรุปผลการท างานฃ 

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
(2) การสร้างค าถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างท าการเรียนการสอน 
(3) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล 
 2.2 ด้านความรู้ (Knowledge) 

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร์ 
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการประกอบ

วิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง 
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(3) ตามทันการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและ
สังคมโลก 

(4) มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและประเทศไทย 4.0  

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การสอน โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติและฝึกทักษะในชั้น 

(2) จัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เพ่ือฝึกทักษะ
การคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ทฤษฎี เพ่ือการประกอบวิชาชีพได้ 

(3) ใช้การศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา 
(4) จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนเพ่ือน า

ข้อมูลมาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแบ่งปันกับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบาย
การพัฒนาและผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 

(5) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับ
นักศึกษา 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า 
(2) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
(3) การวัดผลแบบไม่จ ากัดค าตอบ (Extended Response Question) 
(4) ประเมินจากสัมมนา รายงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายที่นักศึกษาจัดท า การ

น าเสนอผลงานค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา                                                        
(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ

น าข้อสรุปมาใช้ได้ 
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ความรู้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขและตัดสินใจด้วยหลักทาง

วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
(3) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพ่ือให้นักศึกษาฝึกคิดเชิงวิพากษ์
กระตุ้นให้เกิดความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์จากกรณีศึกษา 

(2) การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือศึกษากรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง 
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(3) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา 

(4) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3) ประเมินจาการที่นักศึกษาจะต้องตั้งค าถามและให้ค าตอบได้ด้วยตนเอง 
(4) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

2.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (Interpersonal Skills and Responsibility) 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) บัณฑิตมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่

คณะ รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ และรับผิดชอบต่อสังคม 
(2) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือการปรับตัวในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
    และความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท ารายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้นเรียน 

 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม 
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มท างานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วม

ชั้นเรียน 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่
ถูกต้อง เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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(3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ 
   สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ
ตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการน าเสนองาน 
(2) ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนจบ

การศึกษา 
(3) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูล

รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
(4) ประเมินจากการท าข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิด

วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 
2.6 ทักษะพิสัย 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) มีความสามารถในการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และทาง

วิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินงาน 
(3) สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐานหรือขั้น

สูงได้ 
 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

(1) จัดการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

(2) การจัดการเรียนการสอนแบบProblem Based Learningและน านักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมและร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือหาหัวข้อโครงงานจาก
อุตสาหกรรม 
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(3) ทดสอบฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ ด าเนินการ และ
สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) ประเมินจากความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และ

การประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) ประเมินจากการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ และ

ประเมินงานที่ได้จากภาคปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร 
 
3.    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 หมวดศึกษาทั่วไป 
  3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ 

 3.2 ความรู้ 
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่าง

เหมาะสม 
(3) มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0 
  3.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 

(2) มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
(3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 

  3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(2) ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ 
(3) มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพความ

เป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ 
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(4) เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม และท างาน
เป็นทีมได้ด ี

  3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ

เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 
(2) ทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการท างาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3.  ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) 

1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  
202108 การรู้ดิจทิัล                
202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการเรียนรู้   

               
202201 ทักษะชีวิต                
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก                
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม                
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา                
2. กลุ่มวิชาภาษา  
213101 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                

213102 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ                

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                

213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                

551241 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 1                

551242 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 2                

3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                
202175 ศิลปวิจักษ์                
202181 สุขภาพองค์รวม                
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ                
202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม                
202331 อาเซียนศึกษา                
202373 การคิดเชิงออกแบบ                
สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ                
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ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ (1) 

(ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มคอ. 1) 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
3.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
(5) มีจิตสาธารณะ 

3.2  ด้านความรู้ (Knowledge) 
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
(2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์

เฉพาะ 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร ์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.3  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง

ถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3.4   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 
(1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

3.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 
Communication and Information Technology Skills) 
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(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผลการแก้ปัญหา 
ตลอดจนสามารถน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 
 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 ○ ○ ○   ○ ○   ○ ○     ○ ○  ○ 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 ○ ○ ○   ○ ○   ○ ○  ○   ○ ○  ○ 
103101 แคลคูลัส 1  ○    ○    ○          

103102 แคลคูลัส 2  ○    ○    ○          

103105 แคลคูลัส 3  ○    ○    ○          

105101 ฟิสิกส์ 1  ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○   

105102 ฟิสิกส์ 2  ○    ○ ○   ○ ○   ○   ○   

105191 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○  ○ ○ ○   

105192 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○  ○ ○ ○   
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาเลือกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มวิชาสหกิตศึกษา 
 
3.1.  คุณธรรมจริยธรรม 

(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

3.2.  ความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิศวกรรมพ้ืนฐานและ

เศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3.3.  ทักษะทางปัญญา  
(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

3.4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
3.5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม 

3.6.  ทักษะพิสัย 
(1)  มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย 
(2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 
(3)  มีทักษะในการออกแบบและสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการผลิตชิ้นงานขั้นพ้ืนฐานหรือ

ขั้นสูงได ้
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ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ(2)* 

กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
(ส าหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สภาวิศวกร) 

 
(1) สามารถบ่งชี้  ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้

ทางวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

(2) สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อก าหนดงานทางด้านสาธารณสุข  ความปลอดภัย และ

สวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย  

(3) สามารถปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มีความ

หลากหลาย 

(4) ส านึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่างๆ  ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม 

โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกิจ 

(5) สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสในการแสดง

ศักยภาพความเป็นผู้น า สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการท างานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน ก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

(6) สามารถพัฒนาและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้

วิจารณญาณทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

(7) สามารถเสาะแสวงหาและน าความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เมื่อจ าเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่

เหมาะสม 

 
* แสดงในภาคผนวก ช 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 
 

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 
1. คุณธรรม และจรยิธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะพิสัย 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1  ●  ●   ●   ●   ●      ●  ●  ●      

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2  ●  ●   ●   ●   ●      ●  ●  ●      

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  ●     ○  ●   ○ ●     ○ ●     ● ○    

525202 เทอร์โมไดนามกิส์ 1    ● ○    ● ○   ●  ○    ● ○   ●  ○   ○ 
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2   ●     ○  ●   ○ ●     ○ ●     ● ○    

529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน   ●   ○      ●      ●    ●  ○   ○   ●   ○ 
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน   ●         ●      ●    ●        ●    ● 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม      ● ●  ●      ● ●  ●   ●  ● ● ● ●   

531101 วัสดุวิศวกรรม      ● ○ ○   ● ○ ○                

533241 สถิติในงานวิศวกรรมอตุสาหการ    ○ ○ ●      ○ ○     ●  ○  ●    ●   

533261 กรรมวิธกีารผลิต     ●  ●   ○    ●    ●       ● ○ ○  

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต       ●        ●          ●    
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 

1. คุณธรรม และจรยิธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะพิสัย 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                             
533251 การศกึษาวิธกีารท างานอุตสาหกรรม                             
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขัน้พื้นฐาน                             
533265  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกลส าหรับวิศวกรรม 

อุตสาหการ 
                            

533266  ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

 ○                          ○ 

533301 การวจิัยการด าเนินงาน 1                             
533304 ปฏิบัติการแบบจ าลองทางอุตสาหกรรม ○                           ○ 
533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต                             
533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                             
533324 การบริหารงานซอ่มบ ารุง   ○                          
533331 ความคิดและการจัดการเชิงระบบ                             
533341 การควบคุมคณุภาพ                             
533348 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล                             
533349 การประกนัคุณภาพสมัยใหม ่                             
533350 วิศวกรรมเครือ่งมอื     ○  ○ ○                     
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม  ○                      ○     
533352 ระบบอัตโนมัตทิางอตุสาหกรรม  ○                           
533421 วิศวกรรมความปลอดภัย                        ○     
533473 การผลิตแบบลีน    ○   ○ ○                     
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง                             
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 
1. คุณธรรม และจรยิธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะพิสัย 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

 กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
533302 การวจิัยด าเนนิงาน 2                             
533325 พื้นฐานการจัดก าหนดการ                             
533326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจดัการห่วง

โซ่อุปทาน 
                            

533327 การจดัการสินค้าคงคลังและคลังสนิค้า                             
533328 การจดัการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน                             
533329 การขนส่งและการกระจาย                             
533330 การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ                             
533343 การจ าลองระบบและการประยุกต์ ○                            
533429 วิศวกรรมโลจิสตกิส ์                             
533362 การวเิคราะห์กรรมวิธกีารผลิต                             
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพวิเตอร์    ○ ○  ○ ○                     
533364 พื้นฐานการออกแบบส าหรับการผลิต    ○   ○ ○                 ○    
533365 วิยุตคณิตส าหรับการผลิต                  ○        ○   
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่                        ○  ○   
533367 กรรมวิธกีารผลิตขัน้สูง                             

533371 เครื่องจักรกลในอตุสาหกรรม    ○                         
533372 กระบวนการขึน้รูปวสัด ุ                             
533373 ระบบควบคุมอัตโนมตั ิ    ○                       ○  
533344 ระบบคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมและการ

บริการสมัยใหม่                             

533345 เครื่องมือคุณภาพส าหรับการเพิม่ผลผลิต                             
533346 การวเิคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์                  ○           
533441 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม                             
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 
1. คุณธรรม และจรยิธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะพิสัย 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

533442 ความเชือ่ถอืได้ส าหรับการจัดการคณุภาพ                             

533374 การผลิตแบบอัตโนมัต ิ    ○                       ○  
533375 หุ่นยนต์ในอตุสาหกรรมและการมองเห็น   ○                        ○  
533376 ระบบคอมพิวเตอรก์ารเชื่อมโยง ○                          ○  
533377 ระบบการควบคุมและแบบจ าลอง  ○                         ○  
533322 การวเิคราะห์ต้นทุนและงบประมาณใน

อุตสาหกรรม 
                            

533342 การประกนัคุณภาพ                             

533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมตัิทาง
อุตสาหกรรม 

   ○                       ○  

533378 วิศวกรรมการเชือ่มประสานโลหะ                             

533423 การจดัการพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม                             
533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบ้ืองตน้    ○                       ○  
533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม                             
533426 ความเป็นผู้ประกอบการ                             
533427 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม                             
533428 การวเิคราะห์เพื่อการตัดสินใจ                  ○           
533441 การวางแผนและการวิเคราะห์คุณภาพ                             
533451 การยศาสตร ์                             
533461 การขึน้รูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์     ○  ○ ○                     
533462 การควบคุมโดยคอมพวิเตอร์ส าหรับระบบ

การผลิตอัตโนมัต ิ
   ○                       ○  

533463 ระบบการสัง่การในกระบวนการผลิต ○                          ○  
533464 การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ             ○             ○   
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 
1. คุณธรรม และจรยิธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะพิสัย 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

533465 วิศวกรรมคณุค่า                             
533466 การก าจัดของเสียของอุตสาหกรรม               ○              
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์    ○ ○  ○ ○                     
533468 วิศวกรรมย้อนรอย             ○      ○        ○  
533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น                         ○   ○ 
533470 วิศวกรรมการเชือ่มขัน้สูง                             
533471 กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร ์                             
533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย                             
533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ1                  ○        ○   

533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ2                 ○            

533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ3                ○             
533484 หัวข้อศกึษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ1                    ○      ○   

533485 หัวข้อศกึษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ2                   ○       ○   

533486 หัวข้อศกึษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ3                  ○           

533487 หัวข้อศกึษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ4                 ○            
 กลุ่มวิชาสหกิจศกึษา 

533490 เตรียมสหกิจศึกษา                             

533491 สหกิจศึกษา 1                             
533492 สหกิจศึกษา 2                             
533493 สหกิจศึกษา 3                             
533495 โครงงานศกึษาวิศวกรรมอุตสาหการ                             

สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ                             
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 
1. คุณธรรม และจรยิธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะพิสัย 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

533021 การจดัการอุตสาหกรรม  ●  ●   ●   ●   ●      ●  ●  ●      

533042 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับงานวิศวกรรม    ○ ○ ●      ○ ○     ●  ○  ●    ●   

533043 การควบคุมคณุภาพในอุตสาหกรรม                             
533044 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                             
533045 การควบคุมคณุภาพในอุตสาหกรรม                             

533061 กรรมวิธกีารผลิตเบือ้งต้น     ●  ●   ○    ●    ●       ● ○ ○  

533062 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิตเบื้องต้น       ●        ●          ●    

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                             
533261 กรรมวิธกีารผลิต     ●  ●   ○    ●    ●       ● ○ ○  

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต       ●        ●          ●    
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ผลการเรียนรู้วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ (3) 
 
1.  คุณธรรมจริยธรรม 

(1)  แสดงออกถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2.  ด้านความรู้ 
(1)  ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรม 
 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  วิเคราะห์บริบท/สถานการณ์/ปัญหาที่สร้างโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจ 
(2)  ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจและพัฒนาแผนธุรกิจ 
 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  ปฏิบัติงานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  วิเคราะห์และเลือกตลาดของธุรกิจที่สามารถเข้าถึงได้ 
(2)  สื่อสาร/น าเสนอแนวคิดธุรกิจ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 

รายวิชา 

TQF 1 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

TQF 2 
ด้านความรู ้

TQF 3 
ด้านทักษะทางปัญญา 

TQF 4 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

TQF 5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
PLO : 1 
แสดงออกถึงจริยธรรม
และความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มี    
ส่วนได้ส่วนเสีย  

PLO : 2 
ประยุกต์ใช้ความคดิ
สร้างสรรค์และการ
วิเคราะห์ในการ
ออกแบบนวัตกรรม 

PLO : 3 
วิเคราะห์บรบิท/
สถานการณ์/ปัญหาที่
สร้างโอกาสและความ
เสี่ยงต่อธุรกิจ 

PLO : 4 
ออกแบบ
แบบจ าลองธุรกิจ
และพัฒนาแผน
ธุรกิจ 

PLO : 5 
ปฏิบตัิงานร่วมกับทมีที่มี
ความหลากหลาย 

PLO : 6 
วิเคราะห์และ
เลือกตลาดของ
ธุรกิจที่สามารถ
เข้าถึงได ้ 

PLO : 7 
สื่อสาร/
น าเสนอ
แนวคิดธุรกิจ 

(1)  กลุ่มวิชาบังคับ        

205305  ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่        

205306  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และ 
บริการนวัตกรรม 

  
  

   

205307  แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน        

(2)  กลุ่มวิชาเลือก          

205381  นวตักรรมแบบจ าลองธุรกิจ  
    

  

205382  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรกิาร     
   

205383  ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม        

205384  กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม   
     

205385  การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม        

205386  ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม        

205387  ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี        

205388  โลจสิติกส์ผู้ประกอบการ        

(3)  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ        

205395  เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 
เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

       

205492  สหกิจศึกษาประกอบการ        

205493  การบ่มเพาะประกอบการ        
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 
หมวด 6 ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา ข้อ 18 ระบบดัชนีผลการศึกษา หมวด 7 การ
ประเมินผลการศึกษา ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการค านวนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  การทวนสอบใน
ระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษามีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2)  การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและ
คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานศึกษา
นั้น ๆ 

4)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

5)  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเป็น
อาจารย์พิเศษเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หมวด 10 การส าเร็จการศึกษาข้อ 26, 27, 28, 29 และ 30 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 ในกระบวนการสรรหา การเลือกสรร และการคัดเลือกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี จะมีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานโดยประเมินคุณวุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป) ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา โดยหากเป็นผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์หรือความช านาญงานที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย จะมีการทดลองปฏิบัติงาน และ
ต้องเข้ารับการประเมินศักยภาพภายในเวลา 6 เดือน โดยคณะกรรมการประเมินศักยภาพด้านการสอนและ
ด้านวิชาการของพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) โดยมีสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรม
และมีระบบสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะมีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดอบรม สัมมนา เสวนา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การทดลองสอนแบบจุลภาคเพ่ือช่วยอาจารย์ใหม่ในการเข้า
รับการประเมินศักยภาพ และการให้ค าปรึกษาด้านการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์ 

 2.1 การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา 
  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สถานพัฒนาคณาจารย์จะด าเนินการอบรมอาจารย์ใหม่
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์สอน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและความเป็นครู  โดยหลักสูตร 
ที่ใช้อบรมนั้นจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราช
อาณาจักร  (UK Professional Standards Framework:  UKPSF)  โดยหน่ วยงานที่ ชื่ อว่ า  The Higher 
Education Academy (HEA) 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) และมาตรฐานหลักสูตร
ที่ประกาศใช้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าว 
  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหาร
หลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมอบหมายให้รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกป ี
 
2.  บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการมีงานท า นอกจากนั้นยัง
ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน 
กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน และจากการประชุมระดับชาติ เช่น การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรม 
ศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมสภาวิศวกร เป็นต้น 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี แล้วแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดว่าผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับหรือมากกว่า 4 (จากระดับ 5) 

 
3.  นักศึกษา 

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติดังนี้ 

1) จ านวนรับนักศึกษาของแต่ละส านักวิชา จะมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา
ทั้งหมด โดยส านักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอ  
สภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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2) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่เหมาะสม จะก าหนดโดยส านักวิชาร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา  
และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 

3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัคร
นักศึกษาประเภทโควตา หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย 
แล้วน าผลมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 

4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ด าเนินการ
ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการ 

5) การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา จะด าเนินการโดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/ส านักวิชา  
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษา  
ในสาขาวิชา/ส านักวิชาและความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

หลังการด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และน าข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ดังนี้ 
1) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่ส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 อีกท้ังมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดยการมอบคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับ
นักศึกษา 

2) จัดให้มีการทดสอบพ้ืนความรู้เบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการเรียนทางวิศวกรรมศาสตร์ คือวิชา 
ฟิสิกส์ จากนั้นน าผลการสอบมาใช้ในการวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษา 

 
หลักสูตรมีการติดตามกระบวนการด าเนินงานและแสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาโดยมีการ

วิเคราะห์อัตราการคงอยู่การส าเร็จการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
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4.  อาจารย ์

หลักสูตรให้ความส าคัญแก่คุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
การบริหารการส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ 

การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์
จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ และมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร การคัดเลือก
อาจารย์มีกลไกที่เหมาะสม โปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ซึ่งอาจารย์จะต้องผ่านการ
ทดสอบท้ังการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และการสอบความสามารถทางด้านการสอนโดย
คณะกรรมการสอบการสอน 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษไว้ ดังนี้ 

1) ไม่มีอาจารย์ประจ าที่มีความรู้หรือประสบการณ์ตรงกับการสอนในหัวข้อนั้น 
2) เป็นการสอนหัวข้อที่ต้องการให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ให้มี

ความหลากหลายมากขึ้น 
3) ในกรณีของสหกิจศึกษาจ าเป็นต้องมีพ่ีเลี้ยง (Supervisor) ที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ในสถาน

ประกอบการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติอยู่ 
 

อาจารย์จะต้องแสดงความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีนโยบายให้
อาจารย์ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การประเมินผู้เรียน และการพัฒนาสื่อการสอน ซึ่งจัดโดยสถาน
พัฒนาคณาจารย์เป็นประจ าทุกปี 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และมีความทันสมัยแล้ว จึงก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยและส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมามีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อครบรอบ
การศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี 
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2. มีการวางระบบผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์อีกทั้ง
ความสามารถในการออบแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนา
ทักษะให้กับนักศึกษา นอกจากนี้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายวิชาเพ่ือจัดท าแผนการเรียนที่เหมาะสม
กับระดับความรู้ของนักศึกษา 

3. มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน ทั้งระยะเวลาและเนื้อหาสาระของรายวิชาตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

5. มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. มีระบบการด าเนินงานของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทั้งความพร้อมกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น 
อุปกรณ์โสตทัศน์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติการ รวมทั้งหนังสือ
ต าราสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พื้นที่ในการศึกษาด้วยตนเองทั้งในห้องสมุดและประจ าหอพัก 
 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จั งหวัดนครราชสีมา และสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา 
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ห้องสมุด 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี มีหนังสือ ต ารา และ
วารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

-  หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนรวมทั้งหมด 15,122 เล่ม และหนังสือ 
 อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 383 ชื่อเรื่อง 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่าง
ประเทศ 

รวม 
(เล่ม) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(รายช่ือ) 

1. คณิตศาสตร์ 789 3,107 3,905 54 
2. ฟิสิกส์ 192 1,628 1,817 64 
3. เคมี 117 747 864 17 
4. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1,094 1,940 3,034 92 
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 475 263 738 19 
6. เทคโนโลยีชีวภาพ 196 880 1,076 23 
7. เทคโนโลยีการจัดการ 1,446 1,585 3,031 101 
8. การรับรู้ระยะไกล - 657 657 13 

รวม 4,309 10,807 15,122 383 

 
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนรวมทั้งหมด 34,266 เล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 1,359 ชื่อเรื่อง 
 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่าง
ประเทศ 

รวม 
(เล่ม) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(รายช่ือ) 

1. วิศวกรรมการผลิต 57 477 534 52 
2. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 403 892 1295 12 
3. วิศวกรรมขนส่ง 723 372 1095 44 
4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1597 3971 5568 130 
5.  วิศวกรรมเคมี 220 2411 2631 100 
6.  วิศวกรรมเครื่องกล,  
    วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, 
    วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
     และโลจสิติกส ์

223 3122 3345 196 

7.  วิศวกรรมเซรามิก 132 986 1118 67 
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สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาต่าง
ประเทศ 

รวม 
(เล่ม) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(รายช่ือ) 

8.  วิศวกรรมโทรคมนาคม,   
อิเล็กทรอนิกส์ 

191 1344 1535 78 

9.  วิศวกรรมพอลิเมอร์ 94 1279 1373 30 
10. วิศวกรรมไฟฟ้า 757 4586 5343 168 
11. วิศวกรรมโยธา 855 3107 3962 34 
12. วิศวกรรมโลหการ 168 966 1134 135 
13. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 874 993 1867 120 
14. วิศวกรรมอุตสาหการ, 
     วิศวกรรมเครื่องมือ 

335 1266 1601 73 

15. วิศวกรรมธรณี,  
 เทคโนโลยีธรณี 

242 1111 1353 77 

16. วิศวกรรมยานยนต์ 23 267 290 9 
17. วิศวกรรมอากาศยาน 15 207 222 34 

 6,909 27,357 34,266 1,359 

 
- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,683 27,465 

 
- ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน 1,563 ฐาน 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

 
3. มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการด าเนินงานมี ทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้  
ค าชี้แจง: ให้ท าเครื่องหมาย ในตัวบ่งชี้ท่ีมีการด าเนินการ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรอย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้
ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาค
การศึกษา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชา
บังคับท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุยทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่ผ่านมา 

     

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับค าแนะน าด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

     

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 9 9 10 11 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 8 9 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละ
วิชาโดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่ง
ต่าง ๆ ในธรรมชาติ เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ท าการ
ทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

  ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วย
ตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง  ๆ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย 
น าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการทดลองวิจัย และการแก้ปัญหามี
ความรู้ในเรื่องท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะ
การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ตนเองและวิชาชีพ 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1)  การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

2)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
(มคอ.5) ซึ่งรวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะและน ามาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา (มคอ.7) 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไป ตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา 
(มคอ.7) ว่านักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



ก-1 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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วิชาศึกษาทั่วไป                  38  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป                     15  หน่วยกิต 

202108  การรู้ดิจิทัล 2(2-0-4) 
(Digital Literacy) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคว้าสารสนเทศ  

การรวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงาน
และการอ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เก่ียวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
202109  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
        (Use of Application Programs for Learning) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือจัดการงานเอกสาร  
การน าเสนอสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพ่ือการค านวณ และการจัดการฐานข้อมู ลอย่างสร้างสรรค์  
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการท างานในชีวิตประจ าวัน 
 
202201  ทักษะชีวิต  3(3-0-6) 

 (Life Skills) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบและ
การคิดแบบองค์รวม การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองในบริบทของ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความพอเพียงในการด ารงชีวิต การดูแลสุขภาพ
ของตนเอง การจัดการอารมณ์ และความเครียดการแก้ไขปัญหาชีวิต 
 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (Citizenship and Global Citizens) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

คุณลักษณะส าคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก แนวคิดส าคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผลกระทบข้ามพรมแดน การวิเคราะห์และ  
ถอดบทเรียนของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ 
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202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Man, Society and Environment)   
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาอย่ าง
ยั่งยืน 
 
202207  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Man, Economy and Development) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน  
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจ สัมพันธ์กับชุมชน 
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม        
 
 
กลุ่มวิชาภาษา          15  หน่วยกิต 
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication I)  
วิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี 

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยให้ความส าคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนากลยุทธ์การ
สื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่งทรัพยากร  
ที่หลากหลาย 
 
213102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

(English for Communication II)      
วิชาบังคับก่อน: 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
สถานการณ์ทางสังคมและวิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูดเพ่ือจุดประสงค์
เชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เนื้อหา
กึ่งวิชาการจากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 
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213203  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6) 
(English for Academic Purposes) 

วิชาบังคับก่อน: 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษส าหรับจุดประสงค์เชิงวิชาการ เพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นการบูรณาการทักษะทั้ งสี่ด้าน โดยให้
ความส าคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เนื้อหาที่มาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
โสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ 
 
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 (English for Specific Purposes) 
วิชาบังคับก่อน : 213203 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  

พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัด
ประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาที่ใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสต
ทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้ความส าคัญกับ
ทักษะการอ่านและการเขียน 
 
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6)
 (English for Careers)  
วิชาบังคับก่อน : 213204 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่าง  ๆ  เช่นการ
หางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ฝึกทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ท างาน พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการเตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค 
(Test of English for International Communication) 

 
 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก         8  หน่วยกิต 
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

(Thai for Communication) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบ
เรียงภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
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202175  ศิลปวิจักษ์ 2(2-0-4) 
(Art Appreciation) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจส าหรับการสร้างสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ  คุณค่าและ

สุนทรียะทางจิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของศิลปะ บทบาทและผลกระทบ
ของศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลกผ่านมุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าต่อตนเอง
และผู้อ่ืน ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและศิลปะบ าบัด ศิลปะเพ่ือชีวิตที่พอเพียง 

 
202181 สุขภาพองค์รวม 2(2-0-4) 

(Holistic Health) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การนอนหลับและการ
พักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย สุขภาพ
ทางเลือก  

 
202222  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2(1-2-3) 

 (Professional and Community Engagement)    
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การท าโครงงานและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านการท างานร่วมกับชุมชน
หรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของชุมชนหรือ
กลุ่มวิชาชีพ  
 
202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

(Law in Daily Life) 
วิชาบงัคับก่อน: ไม่มี 

หลักการของกฎหมาย ล าดับชั้นของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างท าของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง 
กฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
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202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
(Pluri-Cultural Thai Studies) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการ

เมืองไทย ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
 
202331 อาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 

(ASEAN Studies) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หน้าที่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ภายใต้การปกครองที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพ่ือนในอาเซียน คุณภาพ
ชีวิตในระบบการศึกษาและการท างาน 
 
202373 การคิดเชิงออกแบบ 2(2-0-4) 

(Design Thinking) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา การระดมความคิดและการออกแบบเพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม การถอดบทเรียน 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะ                133  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               27  หน่วยกิต 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 

(Fundamental Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรด
และเบส จลนศาสตร์เคม ี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม 
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ 
แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส และจลนพลศาสตร์เคมี 

2. นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องในห้องเรียนได้ 
3. นักศึกษาสามารถ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
4. นักศึกษามีความใฝ่รู้ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิต

สาธารณะ 
 
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส 
สมบัติของของเหลว แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ มีทักษะพ้ืนฐาน
ในการท าการทดลองในหัวข้อที่ท าปฏิบัติการ เข้าใจวิธีการบันทึกผลการทดลอง การอภิปราย และการสรุป อีก
ทั้งมีความคุ้นเคยกับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เก่ียวข้องในแต่ละครั้งที่เข้าศึกษาวิชาปฏิบัติการ 
 
103101 แคลคูลัส 1         4(4-0-8) 
 (Calculus I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจ ากัดเขต  และทฤษฎี
บทมูลฐานของแคลคูลัส 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และปริพันธ์จ ากัดเขตของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถค านวณหาค่าลิมิตและอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ 
และสามารถน ากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลูกโซ่ มาประยุกต์ใช้ในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน นอกจากนี้
นักศึกษาสามารถค านวณหาค่าลิมิตของรูปแบบยังไม่ก าหนดโดยใช้กฎของโลปีตาล และสุดท้ายนักศึกษา
สามารถค านวณปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพ้ืนฐาน โดยใช้เทคนิคการหาปริพันธ์โดย
การแทนค่า 
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103102 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
 (Calculus II) 
วิชาบังคับก่อน : 103101 แคลคูลัส 1 
 เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรม การกระจายเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน เวกเตอร์และเรขาคณิตในสามมิติ 
เส้นตรงและระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดย
การแยกส่วน  การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย และการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ  สามารถค านวณ
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ล าดับ อนุกรม และ
อนุกรมเทย์เลอร์ นอกจากนี้สามารถพัฒนาความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิสามมิติ ซึ่งได้แก่ ศึกษาเวกเตอร์
และเรขาคณิต เส้นตรงและระนาบ ในปริภูมิสามมิติ สุดท้ายนักศึกษาสามารถค านวณอนุพันธ์ย่อย และอนุพันธ์
ระบุทิศทาง และสามารถหาค่าสุดขีดของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 

 
103105 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
 (Calculus III) 
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 พิกัดเชิงขั้ว พ้ืนผิวในปริภูมิสามมิติ ปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น และการประยุกต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถร่างกราฟของพ้ืนผิวในปริภูมิสามมิติได้ มีความรู้ความเข้าใจในระบบพิกัดคาร์ที
เซียน ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม และสามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน
สองและสามตัวแปรในระบบพิกัดข้างต้น นอกจากนี้สามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และค านวณ
ปริพันธ์ตามเส้นได้ สุดท้ายนักศึกษามีความรู้และสามารถค านวณหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับหนึ่ง และสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น 
 
105101 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
 (Physics I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ประกอบด้วย การบรรยายการเคลื่อนที่ของอนุภาค กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน ทฤษฎีบทงานพลังงาน แรงอนุรักษ์และการอนุรักษ์พลังงานกล การบรรยายการเคลื่อนที่ของระบบ
อนุภาค การอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งฮาร์มอ



ก-9 
     

นิก การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งฮาร์มอนิกแบบหน่วงและแบบมีแรงบังคับ คลื่นกล คลื่นเสียง ของไหลสถิตและ
พลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอุณหพลศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ให้นิยามหรือบอกความหมายของสิ่งต่อไปนี้ การกระจัด ความเร็ว ความเร่งของอนุภาคกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล โมเมนตัม โมเมนต์ความเฉื่อย มุม
กวาด ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม โมเมนตัมเชิงมุม ทอร์คของแรงคาบและความถี่ของการกวัด
แกว่งความถี่เรโซแนนซ์ ความยาวคลื่นและอัตราเร็วของคลื่นกล ความเข้มและระดับความเข้มเสียง 
ความดันในของเหลวที่อยู่นิ่ง แรงลอยตัว หลักของปาสคาล ความหนืด อัตราการไหล สมการแห่ง
ความต่อเนื่อง หลักของเบอร์นูลี กฎของแก๊ส และกฎของเทอร์โมไดนามิกส์ 

2. ค านวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ของอนุภาคหรือของวัตถุ
เกร็ง 

3. ประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เพ่ือหาความเร่งหรือความเร่งเชิงมุม หรือหาแรงที่ไม่ทราบค่า  
4. ประยุกต์ทฤษฎีบทงานพลังงาน ในการหาปริมาณท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
5. ระบุสถานการณ์ที่ระบบมีค่าพลังงานกลคงตัวหรือมีโมเมนตัมคงตัว 
6. ระบุชนิดของการกวัดแกว่งฮาร์มอนิกแบบหน่วง 
7. ประยุกต์สมการแห่งความต่อเนื่องและสมการเบอร์นูลีในการหาค่าความดันและอัตราเร็วของของ

ไหลในอุดมคติ 
8. ประยุกต์สมการสถานะของแก๊สในอุดมคติ ในการค านวณปริมาณที่ระบุสถานะของแก๊ส 
9. ประยุกต์กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ เพ่ือค านวณหาความร้อนที่ไหลเข้า/ออกระบบในกระบวนการที่

เปลี่ยนกลับได้ 

 
105102 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
 (Physics II) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 รายวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องไฟฟ้าสถิตวงจรและอ านาจแม่เหล็ก สมการของแมกซ์เวลล์ แสงเชิง
กายภาพ และบทน าสู่กลศาสตร์ควอนตัม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. บรรยายแนวคิดของแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์ควอนตัม ที่มีบทบาทใน
สถานการณต์่าง ๆ 

2. แสดงปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์ควอนตัม ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เห็นในเชิงคณิตศาสตร์ 



ก-10 
     

3. ท านายผลของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้า ทางแสงเชิ งกายภาพ และกลศาสตร์
ควอนตมั 

 
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1 และเพื่อประสบการณ์ด้านการ
ทดลอง  จะต้องท าการทดลองทางด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. ใช้อุปกรณ์ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 
1 

2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 
3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฎิบัติการ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 

 
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 105102 ฟิสิกส์ 2 หรือ ผ่านการเรียน 105191 ปฏิบัติการ
 ฟิสิกส์ 1 มาแล้วและก าลังเรียน 105102 ฟิสิกส์ 2 อยู ่หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 แต่ทดลองในเรื่อง แสง  อิเล็กทรอนิกส์  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก และ
กัมมันตภาพรังสี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. ใช้อุปกรณ์ทัง้แบบอะนาลอกและดิจิตอล ในการวัดปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 
2 

2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 
3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฏิบัติการ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                34  หน่วยกิต 
 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  2(1-3-5) 
 (Computer Programming I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาซี การก าหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
รวมถึงผู้เรียนจะสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือรับและประมวลผลข้อมูลได ้
 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  2(1-3-5) 
 (Computer Programming II) 
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ การ
เรียงล าดับและการค้นหา โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ ของภาษาซี สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลในการ
เขียนโปรแกรมเพ่ือบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ 
 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การอ่านและเขียนภาพออร์โทกราฟิก การ
ก าหนดมิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม การเขียนภาพร่างด้วย
มือเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้ 
1. เขียนตัวอักษรตามมาตรฐาน สัญนิยม และเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า 
2. อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ ไอโซเมตริก เรขาคณิตพรรณนา และภาพตัด 
3. ก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
4. เขียนแบบประกอบ และแบบเบื้องต้น 
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525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1  4(4-0-8) 
 (Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยามและสังกัป คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติ งาน ความร้อน 
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การไม่
สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โม
ไดนามิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถบ่งชี้ ก าหนดรูปแบบ เข้าใจ และแก้โจทย์ปัญหา
ทางเทอรโ์มไดนามิกส์ได้ 
 
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2  2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics II) 
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 หลักการเขียนแบบวิศวกรรม เรขาบรรยายและวิวช่วย ภาพคลี่ แบบงานแสดงรายละเอียดของ
ชิ้นงาน แบบงานภาพประกอบ การเขียนแบบรอยเชื่อม การเขียนแบบการยึดต่อด้วยสลักเกลียว การเขียนแบบ
ท่อ การเขียนแบบไฟฟ้า การเขียนแบบโยธา การใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้ 
1. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบเรขาบรรยายและวิวช่วย ภาพคลี่ รอยเชื่อม การยึดต่อด้วยสลักเกลียว  
2. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบงานโครงสร้าง 
3. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบรายละเอียดของชิ้นงาน แบบงานภาพประกอบ   

 
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน  4(4-0-8) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 การวิเคราะห์วงจรดีซีและเอซีขั้นพ้ืนฐาน แรงดัน กระแสและก าลัง หม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน แนวคิดของระบบสามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า  เครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้าพ้ืนฐานเบื้องต้น 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าดีซีและวงจรไฟฟ้าเอซีพ้ืนฐาน หม้อแปลงระบบ
ไฟฟ้าสามเฟส และเครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น และสามารถอธิบายวิธีส่งก าลังไฟฟ้า และหลักการท างานของ
เครื่องมือวัดไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
 
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 1(0-3-3) 
 (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวการกับเครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้า วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพ่ือเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า และ
สามารถใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 
 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ แนะน า
ความรู้เบื้องต้นทางพลศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ส่งผ่านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ 

2. สามารถแยกชิ้นอนุภาคหรือวัตถุออกจากสิ่งแวดล้อม เพื่อเขียนแผนภาพวัตถุอิสระภายใต้แรง
กระท า สร้างระบบสมการสมดุลของวัตถุ และน าเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาระบบ
สมดุล 

3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพสมดุลของ 
โครงสร้าง ชิ้นส่วนภายในโครงสร้าง และแรงภายในของชิ้นส่วน 

4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จดบันทึก ค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์การแก้ปัญหาเชิง
วิศวกรรมแบบพ่ึงพาตนเอง 

 
531101 วัสดุวิศวกรรม  4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งาน
ของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท โครงสร้างผลึกของโลหะ การตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาคและจุลภาค สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย กระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน โครงสร้าง
และสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิต สมบัติทางวิศวกรรมของเซรา
มิก วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์และสมบัติพ้ืนฐานของพอลิเมอร์ การย่อย
สลายของพลาสติก การประยุกต์ใช้วัสดุในงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม อธิบายสมบัติเบื้องต้นของวัสดุ วิธีการทดสอบ 
วิเคราะห์สมบัติและแปลผลได้ นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติ 
กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ รวมถึงสามารถเลือกใช้วัสดุในทางวิศวกรรมได้ และสร้าง
แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรม 
 
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ  4(4-0-8) 
 (Statistics for Industrial Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์หลักสถิติเพ่ือใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. สามารถบ่งชี้  ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการที่ซับซ้อนโดยการ

ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ 
2. สามารถอธิบายตัวแปรสุ่มและวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรม รวมทั้งเลือก

การแจกแจงความน่าจะเป็นได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตหรือระบบการให้บริการ

ด้วยวิธีการประมาณค่า  การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ได้ 

 
533261 กรรมวิธีการผลิต  4(4-0-8) 
 (Manufacturing Processes) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เช่น การแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การเชื่อมโลหะ 
การหล่อโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน กรรมวิธีการผลิตที่ใช้กับวัสดุ
ประเภทต่างๆ หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น การวิเคราะห์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. อธิบายหลักการการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การหล่อโลหะ  หลักการเบื้องต้นของต้นทุน

กระบวนการผลิต และการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น 
2. อธิบายความแตกต่างของวิธีการเชื่อมโลหะแบบต่างๆ และคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านกรรมวิธี

ทางความร้อนที่แตกต่างกัน 
3. วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการท างานร่วมกันเป็นทีม 

 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต  1(0-3-0) 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต หรือเรียนควบคู่ 
 ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์
พ้ืนฐาน ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC EDM Wire cut 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. สร้างผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานโดยใช้เครื่องจักร  เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับงานโลหะได้ 
2. ด าเนินการทดลองทางกรรมวิธีการผลิต วิเคราะห์  แปลผลข้อมูลจากการทดลอง และสรุปผลได้

อย่างถูกต้อง 
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์                54  หน่วยกิต 
 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ยและค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา 
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนแบบต่างๆ ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
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การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากหักภาษีเงินได ้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายและวิเคราะห์กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในรูปแบบปัญหาที่ก าหนดโดยใช้ผังกระแสเงินสดได้ 

2. ค้นคว้าข้อมูลและน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

3. เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

 
533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 
 (Industrial Work Study) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนที่และเวลา แนวปฏิบัติและวิธีด าเนินการของหลักการการ
ประหยัดการเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้ การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิการด าเนินงาน 
แผนผังคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนที่เชิงอนุภาค การศึกษาเวลา การสุ่มงาน การประเมินอัตราการ
ท างาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน ระบบเวลาที่พิจารณาก าหนดไว้ ค่าจ้างจูงใจ และการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
งาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ใช้เครื่องมือส าหรับแสดงข้อมูล เช่น แผนภูมิกระบวนการไหล  แผนภาพการไหล แผนภูมิการ

ด าเนินงาน แผนผังคน-เครื่องจักร ได้อย่างถูกต้อง 

2. ออกแบบหรือปรับปรุงวิธีการท างานตามหลักการเคลื่อนไหวและเวลาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพโดย

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน  1(0-3-3)  
 (Fundamental of Industrial Engineering Laboratory)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการหาเวลามาตรฐาน การใช้นาฬิกาจับเวลา การใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ช่วย ในการวิเคราะห์การท างาน การศึกษาการท างาน การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยการออกแบบ การ
เขียนโปรแกรมสั่งการ ท างานเครื่องซีเอ็นซี ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวัดละเอียด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ใช้นาฬิกาจับเวลาและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการหาเวลามาตรฐานได้ 
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2. เขยีนโปรแกรมสั่งการท างานเครื่องซีเอ็นซี และใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างถูกต้อง 

 
533265 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory for Industrial Engineering)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พ้ืนฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดความดัน
อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การทดสอบทาง
กลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของไหล การวัดแรงกระแทกของไหล การไหลในท่อ เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ใช้เครื่องมือวัดคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุได้ 

2. ด าเนินการทดสอบทางกลศาสตร์ของวัสดุ  วิเคราะห์  แปลผลข้อมูลจากการทดลอง และสรุปผล

ได้อย่างถูกต้อง 

 

533266 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-3) 
 (Information Technology Laboratory for Industrial Engineering)  
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 ฝึกปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านวิศวกรรมอุตสา
หการ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการค านวณด้านวิศวกรรมอุตสาหการข้ันพื้นฐานได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย เพ่ือการ

ท างานหรือแก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้าวนวิศวกรรมอุตสาหการได้ 

 
533301 การวิจัยด าเนินงาน 1  4(4-0-8) 
 (Operations Research I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิธีการการวิจัยการด าเนินการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมุ่งเน้น
การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง แบบจ าลองการขนส่ง การจัดการโครงงาน ทฤษฎี
เกม ทฤษฎีแถวคอย แบบจ าลองที่ใช้แก้ปัญหาพัสดุคงคลังและแบบจ าลองที่ใช้ในการตัดสินใจ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของโปรแกรมเชิงเส้นตรง แบบจ าลองการขนส่ง การจัดการ

โครงงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย แบบจ าลองที่ใช้แก้ปัญหาพัสดุคงคลัง 
2. แก้ปัญหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. วิเคราะห์และสรุปผลจากการแก้ปัญหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 
533304 ปฏิบัติการแบบจ าลองทางอุตสาหกรรม  1(0-3-0) 
 (Industrial Simulation Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสร้างแบบจ าลองทางอุตสาหกรรม เพ่ือวิเคราะห์
ทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือการสร้างแบบจ าลองทางอุตสาหกรรมได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือสร้างแบบจ าลองและทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการท

แก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่เก่ียวข้องกับการท างานด้าวนวิศวกรรมอุตสาหการได้ 

 
533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 4(4-0-8) 
 (Production Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ส าคัญของระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการโดย
วิธีการทางด้านสถิติ การจัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดการส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบ
การผลิตโดยค านึงการที่ได้มาซึ่งต้นทุนการผลิตที่ต่ าและผลก าไร การจัดตารางการผลิตและการลดการสูญเสียเวลา 
การควบคุมการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและค านวณได้อย่างถูกต้องได้ 

2. วางแผนการผลิตและจัดตารางการผลิตโดยค านึงถึงต้นทุนและผลก าไร 

3. ท างานเป็นทีมในการค้นคว้าหาข้อมูลการวางแผนและควบคุมการผลิตของกรณีศึกษา 
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533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 
 (Plant Layout) 
วิชาบังคับก่อน : 533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 
 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่น ามาใช้ในการออกแบบระบบสาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม  
แผนผังการจัดวางเครื่องจักรที่มีอยู่ทั่วไปและวิธีการใหม่ๆ การวิเคราะห์วิธีการขนถ่ายวัสดุ การค านวณพ้ืนที่ใช้
งาน เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ ที่เก็บวัสดุอัตโนมัติ 
ลักษณะปัญหาทางด้านการวางผังโรงงาน ท าเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่ข้องกับการ
ออกแบบโรงงาน เช่น กฎหมายผังเมือง และ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม การทัศนศึกษาในโรงงาน
อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ การท ารายงานจากทัศนศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี ประเภทของผัง
ของหน่วยงานบริการและสนับสนุน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. สามารถออกแบบผังโรงงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง สอดคล้อง

กับข้อก าหนดต่างๆ โดยส านึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

2. สามารถร่วมกันเป็นทีมเพ่ือออกแบบหรือปรับปรุงผังโรงงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เป็นไป
ตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ตามหลักวิศวกรรมอุตสาหการได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
533324 การบริหารงานซ่อมบ ารุง 4(4-0-8) 
 (Maintenance Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหลักการของการซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน การซ่อมบ ารุงแบบทวีผล การศึกษา
สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์  การจัดองค์กรของงานซ่อมบ ารุง การวางแผน
และการควบคุมกิจกรรม การซ่อมบ ารุง การจัดการวัสดุและอะไหล่ ความเชื่อถือได้ อัตราการเสียของเครื่องจักร
ในเชิงสถิติ การวัดและประเมินผลสมรรถนะของการซ่อมบ ารุง ระบบการจัดการการบ ารุงรักษาด้วย
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความสามารถในการบ ารุงรักษาและใช้งานได้ การหล่อลื่น เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง
สภาพ การจัดองค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการบ ารุงรักษา การจัดการวัฏจักรชีวิต การท ารายงานการ
บ ารุงรักษาและตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก  การพัฒนาระบบการซ่อมบ ารุง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. วางแผนและควบคุมการจัดการซ่อมบ ารุง โดยค านึงถึงองค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการ

บ ารุงรักษา 
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2. ประยุกต์ใช้หลักสถิติในการค านวณความเชื่อถือได้ อัตราการเสียของเครื่องจักร การวัดและ

ประเมินผลสมรรถนะของการซ่อมบ ารุงได ้

3. ท างานร่วมกับทีมในการออกแบบระบบการจัดการการบ ารุงรักษา 

 
533331 ความคิดและการจัดการเชิงระบบ  2(2-0-4) 
 (Systems Thinking and Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิธีการและเทคนิคที่ทันสมัยในการวิเคราะห์จัดการทางวิศวกรรมเพ่ือการตัดสินใจ รวมถึง
เครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมของระบบโดยการมองระบบทั้งหมดแบบองค์รวม เพ่ือท าให้องค์กร บุคคล 
สามารถมองโลก ประเมินปัญหา และคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม วิชานี้ยังช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าปัญหา
ต่างๆ ในปัจจุบันมีความซับซ้อน เชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน และมีความยากในการแก้ไขและหาค าตอบ โดยมุ่งเน้น
การท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมเป็นระบบ แทนที่จะมองแบบแยกส่วน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ใช้วิธีการและเทคนิคท่ีทันสมัยในการวิเคราะห์จัดการทางวิศวกรรมเพ่ือการตัดสินใจได้ 

2. ประเมินพฤติกรรมของระบบโดยการมองระบบทั้งหมดแบบองค์รวม เพ่ือท าให้องค์กร บุคคล 

สามารถมองโลก ประเมินปัญหา และคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 

 
533341 การควบคุมคุณภาพ  4(4-0-8) 
 (Quality Control) 
วิชาบังคบัก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ต้นทุนคุณภาพ หลักสถิติเบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตและแผนภูมิ
ควบคุม แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการผลิต ความคลาด
เคลื่อน การชักตวัอย่างตรวจสอบ ความเชื่อถือได้ การบริหารงานควบคุมคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. เข้าใจหลักสถิติเบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
2. เข้าใจพื้นฐานกระบวนการผลิต แผนภูมิควบคุม และความคลาดเคลื่อน 
3. สร้างแผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน และแผนภูมิเชิงคุณลักษณะ 
4. สร้างแผนการชักตัวอย่างตรวจสอบ 
5. เข้าใจหลักการความเชื่อถือได้และการบริหารงานควบคุมคุณภาพ 
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533348 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล  1(0-3-0) 
 (Data Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เชิงส ารวจ การวิเคราะห์เชิง
ท านายส าหรับข้อมูลใหญ่ เทคนิคการจ าแนกประเภท การประเมินผลตัวแบบ การจัดกลุ่มและการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจการเรียนรู้ของเครื่องจักรส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เชิงส ารวจ การวิเคราะห์เชิง

ท านายส าหรับข้อมูลใหญ่ 

2. ใช้เทคนิคการจ าแนกประเภท การประเมินผลตัวแบบ การจัดกลุ่มและการวิเคราะห์การเชื่อมโยง 

การค้นหาค าแนะน าจากข้อมูลธุรกรรมและกฎความสัมพันธ์กับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ 

 

533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่  2(2-0-4) 
 (Modern Quality Assurance) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ระบบการบริหารงานคุณภาพสมัยใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพสมัยใหม่ เทคนิคการ
ปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด  ซิกส์ซิกม่า  ไคเซ็น ความสูญเปล่าทั้งเจ็ดประการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจพื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ 

2. ประยุกต์ใช้เทคนิคในการประกันคุณภาพเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตและบริการ 

3. แก้ปัญหาคุณภาพในการผลิตและบริการผ่านกรณีศึกษาที่ให้มา 

 
533350 วิศวกรรมเครื่องมือ  3(2-3-7) 
 (Tool Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีผลิต 
       ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดโลหะ เครื่องมือกลตัดโลหะ สารหล่อเย็น มาตรฐาน
การวัด พิกัดเผื่อของความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต วิชาการวัดความละเอียดผิวเนื้อ การวัดความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือกล จิกและฟิกเจอร์ 



ก-22 
     

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. วัดความละเอียดผิวเนื้อและความเท่ียงตรงของเครื่องมือกลได้อย่างถูกต้อง 

2. ออกแบบและสร้างจิกและฟิกเจอร์ได้ 

3. ก าหนดพิกัดเผื่อของความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตของชิ้นงานได้ 

 
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม  2(1-3-5) 
 (Industrial Control) 
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 

 ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หลักการท างานของอุปกรณ์การวัด
และอุปกรณ์การท างานชนิดต่างๆ การควบคุมระบบนิวแมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบวงจรนิวแมติก และไฮดรอลิกส์ เพื่อควบคุมการท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบนิวแมติกหรือไฮดรอ

ลิกส์ได้ 

 
533352 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2(1-3-5) 
 (Industrial Automation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาระบบอัตโนมัติของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หลักการท างานพีแอลซี การเขียน
โปรแกรมพีแอลซี การออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบพีแอลซี เพ่ือควบคุมการท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ืออกแบบเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติที่ใช้พีแอลซีควบคุมได้ 

 
533421 วิศวกรรมความปลอดภัย  4(4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันความสูญเสีย การวิเคราะห์และป้องกัน
อุบัติเหตุ การออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมภัยในสถานที่ท างาน ส่วนประกอบเกี่ยวกับคน โรคจากการท างาน  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หลักการบริหารความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย เทคนิคต่างๆ ส าหรับความปลอดภัยของระบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในสภาพการท างานที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้องและ

สอดคล้องกับข้อก าหนดงานทางด้านสาธารณสุข  ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ 

2. ระบุความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการได้ 

3. ออกแบบวิธีการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

 
533473 การผลิตแบบลีน  2(2-0-4) 
 (Lean Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการผลิตแบบลีน การก าหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนผังคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์หลัก การท าให้การผลิตไหลลื่น การสร้างกลไกลการดึงงานเพ่ือลดความสูญเปล่า การระบุและ
การก าจัดความสูญเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวคิดการผลิตแบบลีนโดยการเขียนแผนผังคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก 

2. ท างานเป็นทีมในการวางแผนการผลิตที่ไหลลื่นและการลดความสูญเปล่า 

 
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง 2(2-0-24) 
 (Industrial Engineering Capstone Project) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการภายใต้การดูแลของคณาจารย์ การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน และการน าเสนอรายงานอย่างเป็นทางการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
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1. บ่งชี้ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

2. ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อก าหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย  

3. ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มีความ

หลากหลาย 

4. ส านึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง

รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก 

สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

5. ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสในการแสดง

ศักยภาพความเป็นผู้น า สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการท างานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน ก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

6. พัฒนาและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ

ทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

7. เสาะแสวงหาและน าความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจ าเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 

กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์        20  หน่วยกิต 

 
533302 การวิจัยการด าเนินงาน 2  4(4-0-8) 
 (Operations Research II) 
วิชาบังคับก่อน : 533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 
 ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการวิจัยการด าเนินงาน 1 โดยการประยุกต์ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีคง
คลัง  มาร์คอฟเชน และหัวข้อข้ันสูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง 
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2. ประยกุต์ใช้ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีคงคลัง  มาร์คอฟเชน และหัวข้อขั้นสูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง 

และไม่ใช่เส้นตรง กับปัญหาที่เกิดข้ึนจริง 

3. วิเคราะห์และสรุปผลจากการแก้ปัญหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 
533325 พื้นฐานการจัดก าหนดการ  4(4-0-8) 
 (Fundamental of Scheduling) 
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
 ศึกษาพ้ืนฐานการจัดก าหนดการเบื้องต้น การจัดก าหนดการในพ้ืนที่ผลิต การจัดก าหนดการ
เครื่องจักรเดี่ยว การจัดก าหนดการเครื่องจักรขนานและการจัดล าดับรุ่น การจัดตารางระบบผลิตแบบไหลเลื่อน 
และการจัดตารางระบบผลิตแบบตามงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เขียนโปรแกรมเพ่ือการจัดก าหนดการหรือจัดตารางงานแบบต่างๆ ได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบและเขียนโปรแกรมการจัดก าหนดการให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้ 

 
533326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  4(4-0-8) 
 (Information Technology for Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น การวางแผน
การสั่งซื้อวัตถุดิบ การบริหารจัดการวัตถุดิบและวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต  ระบบสารสนเทศใน
เครือข่ายโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เลือกใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบต่างๆ ได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบและเขียนโปรแกรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตาม

ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้ 

 
533327 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 4(4-0-8) 
 (Inventory and Warehouse Management)   
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต   
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 แนวทางส าหรับการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง และ 
โอกาส บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบคลังสินค้าและการเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผัง
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การไหลของแผนวัสดุ ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับการวิเคราะห์และ
การออกแบบเครือข่ายคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ ง 
บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส าหรับการการจายสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
การออกแบบชั้นวางสินค้า การจัดการระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ของคลังสินค้า การจัดการความเสี่ยง 
ความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่งกับกิจกรรมในคลังสินค้า กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เลือกใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าแบบต่างๆ ได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบและเขียนโปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าให้

เป็นไปตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้ 

 
533328 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 4(4-0-8)  
 (Logistics and Supply Chain Management)  
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
 หลักการของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  ความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐศาสตร์และองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  การวางแผนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานความส าคัญของ
การบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อ ในการด าเนินการโลจิสติกส์และ
ห่วง โซ่อุปทาน แนวโน้มของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เลือกใช้โปรแกรมเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแบบต่างๆ ได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบและเขียนโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้

เป็นไปตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้ 

 
533329 การขนส่งและการกระจาย 4(4-0-8) 
 (Transportation and Distribution)  
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
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 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบขนส่ง การขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้ า การพยากรณ์ความต้องการ
ในการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยหลากหลายต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของการไหล
ของการจราจร การตัดสินใจส าหรับการเดินทางที่ความเหมาะสมที่สุด ตัวแบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับ
การศึกษาพฤติกรรมของระบบขนส่ง การวางแผนส าหรับการพัฒนาระบบและเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษาที่
เกีย่วข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ค านวนหาเส้นทางท่ีมีความเหมาะสุดในการขนส่งและการกระจายได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือสร้างแบบจ าลองสถานการณร์ะบบการขนส่งและกระจายส าหรับ

กรณีศึกษาได้ 

 
533330 การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Material handling Systems Design) 
วิชาบังคับก่อน : 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 หลักการของการออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ การวิเคราะห์ปัญญาและการเลือกวิธีการใน
การเคลื่อนย้าย การออกแบบสายพานล าเลียง สายพานล าเลียงถาด สายพานล าเลียงแบบไหลต่อเนื่อง ลิฟต์
ล าเลียงถัง สายพานล าเลียงแบบสกรู สายพานล าเลียงแบบถาดสั่น สายพานล าเลียงแบบกระเช้า สายพาน
ล าเลียงแบบลูกกลิ้ง และสายพานล าเลียงนิวเมติกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ประยุกต์ใช้การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการที่

เฉพาะเจาะจง โดยส านึกในความรับผิดชอบในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ืออกแบบระบบการขนย้ายวัสดุได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
533343 การจ าลองระบบและการประยุกต์  4(4-0-8) 
 (Simulation Systems and Applications)  
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 สร้างแบบจ าลองระบบอุตสาหกรรมและการบริการที่ไม่ต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการใช้เทคนิค
ทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาแบบจ าลองต่างๆ สร้างแบบจ าลองจากระบบอุตสาหกรรมและการบริการ 
และศึกษาการใช้แบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์หาค าตอบที่เหมาะสม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. สร้างแบบจ าลองสถานการณ์ของระบบอุตสาหกรรมและบริการที่ไม่ต่อเนื่องได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือสร้างแบบจ าลองระบบอุตสาหกรรมตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจง และสร้างทางเลือกท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหาหรือการพัฒนางานได้ 

 
533429 วิศวกรรมโลจิสติกส์  4(4-0-8) 
 (Logistics Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต และ 533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 
 หลักการพ้ืนฐานการสร้างแบบจ าลองโลจิสติกส์ในโครงข่ายห่วงโซ่อุปทานต่างๆ เช่น ระบบ
คลังสินค้า การขนส่งสินค้าและการจราจร การเลือกต าแหน่งท าเลที่ตั้ง  การพยากรณ์ความต้องการ การ
ประยุกต์ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. น าความรู้ใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือสร้างแบบจ าลองโลจิสติกส์ในโครงข่ายห่วงโซ่อุปทานแบบต่างๆ ได้ 

 
533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต  4(3-3-8) 
 (Manufacturing Process Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 ศึกษาทฤษฎีของการตัดโลหะ วัสดุที่ใช้ท าเครื่องมือตัดโลหะ รูปร่าง ลักษณะของเครื่องมือ ตัด
โลหะ ชนิดและประโยชน์ของของเหลวส าหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบหลักการท างาน และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต การค านวณต่างๆ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การค านวณเวลา
ในการท างานของเครื่องมือกล ศึกษาการขึ้นรูปโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมือ่เสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบและเขียนขั้นตอนในการตัดและขึ้นรูปโลหะได้โดยท างานร่วมกับทีม 

2. เลือกและใช้เครื่องมือตัดโลหะและของเหลวในการตัดโลหะได้อย่างเหมาะสม 

 

533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์  4(4-0-8) 
 (Computer Integrated Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
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 ศึกษาเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต อาทิเช่น การ
ออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต และรวมถึงการน าเอา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยใช้การควบคุมทางคอมพิวเตอร์ 

2. เลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับข้อจ ากัด 

 

533364 พื้นฐานการออกแบบส าหรับการผลิต  4(3-3-8) 
 (Introduction to Design for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 เทคนิคและวิธีการขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับการออกแบบกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนการผลิตต่ าและ
เกิดของเสียในระหว่างการผลิตน้อยที่สุด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ท างานร่วมกันเป็นทีมในการออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิต 

2. ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 

 
533365 วิยุตคณิตส าหรับการผลิต  4(4-0-8) 
 (Discrete Mathematics for Manufacturing) 
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ศึกษาส่วนเพ่ิมวิชาทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับงานทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่ งได้แก่ 
ทฤษฎีของตัวเลข ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ ความสัมพันธ์ วิธีการนับ พีชคณิตของบูลีน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บ่งชี้ ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาวิยุตคณิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตได้ 

2. อธิบายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมได้ 

 
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่  4(3-3-8) 
 (Modern Industrial Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
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 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช้พีแอลซีควบคุมระบบอัตโนมัติแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรม
การผลิตสมัยใหม่ เรียนรู้ระบบการควบคุมอัตโนมัติผ่านเครือข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบพีแอลซี เพ่ือควบคุมการท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติที่ใช้พีแอลซีควบคุมผ่าน

เครือข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ได้ 

 
533367 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง  4(4-0-8) 
 (Advanced Manufacturing Process) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ ตลอดทั้งทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง การ
เลือกใช้กรรมวิธีที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความแม่นย าในกระบวนการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บ่งชี้ และก าหนดรูปแบบเทคนิคและวิธีการผลิตขั้นสูงที่เหมาะสมได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบและผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติโดยใช้

กรรมวิธีการผลิตขั้นสูงได้ 

 
533371 เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Machine Tools)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาประเภทของเครื่องจักรและการประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ เครื่องมือกลส าหรับงานหล่อ การขึ้น
รูปโลหะ กระบวนการตัด และเครื่องมือกลส าหรับงานเฉพาะทาง โครงสร้างของเครื่องมือกล การขับถ่ายและ
ส่งถ่ายก าลังของเครื่องมือกล การน าทางแบบเชิงเส้นและแบบหมุน เครื่องมือกลในการติดตั้ง รวมถึงเครื่องมือ
กลในการควบคุมระบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เลือกใช้เครื่องจักรได้เหมาะสมกับงานทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลได้ 
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533372 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Forming Processes)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุในการขึ้นรูปโลหะและพลาสติก การขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะก้อน 
ศึกษากระบวนการผลิตเบื้องต้นของการขึ้นรูปโลหะ อันได้แก่ การตี การม้วน การดึง การลาก การขึ้นรูปโลหะ
ผง โพลิเมอร์ เซรามิก กระบวนการฉีดพลาสติก ศึกษาปัจจัยและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะ
และการฉีดพลาสติก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายพื้นฐานกระบวนการขึ้นรูปโลหะได้ 

2. เลือกใช้กระบวนการขึ้นรูปโลหะ การตี การดึงและ การลากข้ึนรูปโลหะและฉีดพลาสติกที่

เหมาะสมกับการใช้งาน 

3. ค านวณหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการข้ึนรูปโลหะ 

 
533344 ระบบคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่  4(4-0-8) 
 (Quality System for Modern Industrial and Services) 
วิชาบังคับก่อน : 533342 การประกันคุณภาพ 
 เรียนรู้ระบบคุณภาพและมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น 
ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจองค์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ 

2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

 
533345 เครื่องมือคุณภาพส าหรับการเพิ่มผลผลิต  4(4-0-8) 
 (Quality Tools for Productivity Improvement) 
วิชาบังคับก่อน : 533341 การควบคุมคุณภาพ 
 ศึกษาทฤษฎีขั้นสูงเ พ่ิมเติมจากรายวิชาการควบคุมคุณภาพ เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการ                 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิต 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เลือกเทคนิคคุณภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในการเพ่ิมผลผลิตได้ 

 
533346 การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์  4(4-0-8) 
 (Regression Analysis and Forecasting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบตัวแปรเดี่ยว การวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัว
แปร เทคนิคการพยากรณ์ รวมทั้งแบบจ าลองพ้ืนฐาน แบบจ าลองอนุกรมเวลา และเทคนิคการท าให้ราบเรียบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์การทดถอยและการพยากรณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

533441 การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Design of Industrial Experiment) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 หลักการในการออกแบบการทดลอง ทบทวนหลักสถิติและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียว  การออกแบบการบล็อกโดยการสุ่มอย่างสมบูรณ์ การออกแบบแฟคทอเรียล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบการทดลองและวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติ แปลผลและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง 

2. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ผลการทดลองได้ 

 
533442 ความเชื่อถือได้ส าหรับการจัดการคุณภาพ  4(4-0-8) 
 (Reliability for Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 บทน าเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ในงานวิศวกรรมและการปรับปรุงคุณภาพ  แบบจ าลองการขัดข้อง 
ความเชื่อถือได้ของระบบ  ความสามารถในการธ ารงรักษาของระบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บ่งชี้ความสามารถในการธ ารงรักษา และความเชื่อถือได้ของระบบได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือสร้างแบบจ าลองการขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
533373 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Automation and Control Systems)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเทคนิคการควบคุมเบื้องต้น และการประยุกต์การใช้งาน การควบคุมทางกล การควบคุม
ทางไฟฟ้า การควบคุมด้วยลม การควบคุมด้วยไฮโดรลิค การควบคุมย้อนกลับ เชิงตรรกะ ตัวตรวจรู้ การ
ควบคุมทางคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรอัตโนมัติ การผลิตแบบยืดหยุ่น และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบต่างๆ เพื่อออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ

ให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะเจาะจงได้ 
2. สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติแบบต่างๆ ได้ 

 
533374 การผลิตแบบอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
 (Manufacturing Automation)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาหลักการพ้ืนฐานระบบอัตโนมัติในการผลิต หลักการระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบที่ใช้
ในระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบลมและระบบไฮโดรลิค การออกแบบวงจร
พ้ืนฐานของเครื่องควบคุมเชิงตรรกะ (PLC) ที่สามารถโปรแกรมได้ การควบคุมเครื่องจักรในเชิงค านวณ
เปรียบเทียบกับการควบคุมด้วยคนและระบบอัตโนมัติ ออกแบบระบบอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบโปรแกรมพีแอลซี เพ่ือควบคุมการท างานของเครื่องจักรเพ่ือการผลิตแบบอัตโนมัติได้ 

2. ท างานรว่มกันเป็นทีม เพ่ืออกแบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่ได้ 

 
533375 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการมองเห็น 4(4-0-8) 
 (Industrial Robotics and Machine Vision)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   



ก-34 
     

 ศึกษาหลักพ้ืนฐานเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติการสร้างหุ่นยนต์ การจ าแนกหุ่นยนต์ พ้ืนฐาน
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รูปร่างทางกายภาพของหุ่นยนต์ ลักษณะส าหรับทางเทคนิค การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ใน
อุตสาหกรรม พ้ืนฐานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์ ประเภทของระบบขับเคลื่อน การควบคุม
การเคลื่อนที่หุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมอุปกรณ์ที่ปลายแขน
หุ่นยนต์ การออกแบบและเลือกใช้มือจับ ระบบตรวจจับในหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 
การศึกษาคีนิแมกติกส์เบื้องต้น ระบบการรับรู้และมองเห็นของหุ่นยนต์ การรับภาพ เทคนิคแสง การวิเคราะห์
และเทคนิคการประมวลผลทางภาพ การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์กลุ่ม การเชื่อมโยงกระด้างพันธ์ การ
จ าลองสถานการณ์การท างานของหุ่นยนต์กลุ่ม และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในระบบการผลิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เลือกใช้หุ่นยนต์และอุปกรณ์การมองเห็น ได้อย่างเหมาะสมตามการกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ

วิชาชีพ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือออกแบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการ

มองเห็นไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 
533376 ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง 4(4-0-8) 
 (Computer System and Interfacing)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงทางเทคนิคและโปรแกรมการควบคุมส าหรับ
การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบซอร์ฟแวร์ การสร้างโปรแกรมตอบสนองอย่างทันที โปรแกรม 
ควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การควบคุมและการจัดล าดับหน่วยความจ า ข้อมูลขาเข้า
และข้อมูลขาออก การประมวลผลแบบซุปเปอร์สเกลลาร์และขนาน การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและ
ควบคุม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เลือกใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและการควบคุมส าหรับการเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายนอก

ได้อย่างเหมาะสมตามการกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือการออกแบบโปรแกรมและระบบควบคุมส าหรับการเชื่อมโยงกับ

อุปกรณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผล 
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533377 ระบบการควบคุมและแบบจ าลอง 4(4-0-8) 
 (Modeling and Control System)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาระบบการควบคุมเบื้องต้น แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพกล่องการขนถ่าย
หน้าที่ การตอบสนองของระบบ ลักษณะระบบการควบคุม การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบควบคุมใน
ขอบเขตของเวลาและความถี่ การออกแบบระบบควบคุมย้อนกลับภายใต้การควบคุมการชดเชยแบบพีไอดี 
วิเคราะห์ระบบควบคุมภายใต้สถานะของตัวแปร ระบบการจ าลองสถานการณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. สร้างแบบจ าลองของระบบการควบคุมเบื้องต้นได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือการออกแบบระบบควบคุมย้อนกลับแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Cost Analysis and Budgeting) 
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 ศึกษาถึงหลักการพื้นฐานทางบัญชี ค่าใช้จ่ายและส่วนประกอบ ต้นทุนมาตรฐานและค่าโสหุ้ย
ของโรงงาน ต้นทุนทางตรง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน การใช้จ่ายเงินลงทุน การจัดสรรเงินทุน
และการตัดสินใจในการลงทุน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ค านวณต้นทุนและงบประมานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างานในอุตสาหกรรม เพื่อการตัดสินใจ

การลงทุนได้ 

2. บ่งชี้ค่าใช้จ่ายๆ ในการวิเคราะห์ต้นทุน เพ่ือการวางแผนการจัดสรรเงินลงได้ 

 
533342 การประกันคุณภาพ  4(4-0-8) 
 (Quality Assurance) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดการคุณภาพเชิงรวม ระบบการจัดการคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพ 
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพรวมทั้งซิกส์ซิกม่า  เครื่องมือทางสถิติท่ีใช้ในการออกแบบเพ่ือคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
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1. เข้าใจระบบการจัดการคุณภาพเชิงรวม 

2. ใช้เครื่องมือและเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

3. แก้ปัญหาคุณภาพจากกรณีศึกษาเรื่องปัญหาคุณภาพที่ให้มาได้ 

 
533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม  4(3-3-8) 
 (Industrial Control and Automation) 
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 

 ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หลักการท างานของอุปกรณ์การวัด
และอุปกรณ์การท างานชนิดต่างๆ การควบคุมระบบนิวแมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ การเขียนโปรแกรม
พีแอลซีเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบวงจรควบคุมระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิกส์ และพีแอลซีเบื้องต้นได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือการออกแบบระบบควบคุมแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
533378 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ 4(4-0-8) 
 (Welding Engineering)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฟิสิกส์ของการเชื่อม โลหะวิทยาในงานเชื่อม มาตรฐานและข้อก าหนด การออกแบบเชื่อม การ
ตรวจสอบงานเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะ รอยต่องานเชื่อม สัญลักษณ์งานเชื่อม เครื่องจ่ายก าลัง
งานเชื่อม วัสดุสิ้นเปลืองในงานเชื่อม แก๊สที่ใช้คลุมในการเชื่อมอาร์กโลหะ การเชื่อมอัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายส่วนประกอบพื้นฐานของกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า  

2. เลือกใช้กระบวนการตรวจสอบงานเชื่อม 

3. เลือกใช้พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมชิ้นงานเชื่อม 

 
533423 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  1(1-0-2) 
 (Energy and Environmental Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 มลพิษในอุตสาหกรรมและการควบคุม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการอนุรักษ์
พลังงาน  การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ทางความร้อนและทางไฟฟ้า การจัดการเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บ่งชี้มลพิษในอุตสาหกรรมและเสนอวิธีการควบคุมได้อย่างถูกต้อง 

2. ก าหนดวิธีการจัดการและอนุรักษ์พลังงานได้ 
 

533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น  4(4-0-8) 
 (Introduction to Expert System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์จ าลองการตัดสินใจของมนุษย์ โดยใช้ฐานความรู้ และการ
สรุปเหตุผลเชิงอนุมาน ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ าลองการตัดสินใจเพ่ือแก้แก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และ

อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง 

2. ร่วมกันท างานเป็นทีมเพ่ือออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ าลองการตัดสินใจให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้ 

 
533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
 (Industrial Law)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง 

2. เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรได้อย่างถูกต้อง 
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533426 ความเป็นผู้ประกอบการ 4(4-0-8) 
 (Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฏีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ
ของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต 
การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้างและประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามในการด าเนินธุรกิจ 

2. จัดท าแผนธุรกิจส าหรับธุรกิจขนาดย่อมได้ 
 

533427 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 
 (Industrial Organization and Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาโครงสร้างขององค์กรอุตสาหกรรมและการจัดการ  เน้นเกี่ยวกับการจัดการในการผลิตและ
การด าเนินการ  การจัดการทรัพยากรบุคคล การตลาด  และกรณีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาจัดการการผลิตและการด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 

2. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาในรูปแบบของทีมและน าเสนอได้ 
 

533428 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  4(4-0-8) 
 (Decision Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษากระบวนการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้นเทคนิคการวิเคราะห์เช่น การวัด การ
ค านวณ การควบคุม และการประเมิน เรียนรู้วิธีการเพ่ิมศักยภาพ และ ความสามารถในการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาและการบริหารงานต่างๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 
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2. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาในรูปแบบของทีมและน าเสนอได้ 
 

533441 การวางแผนและการวิเคราะห์คุณภาพ 4(4-0-8) 
 (Quality Planning and Analysis)  
วิชาบังคับก่อน : 533341 การควบคุมคุณภาพ  
 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนคุณภาพ และประเมินสถานะโดยรวมของคุณภาพ
องค์กร กระบวนการวางแผนคุณภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้าและการท าความเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้า การแปรหน้าที่ด้านคุณภาพ   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. น าเสนอการวางแผนและประเมินคุณภาพขององค์กรกรณีศึกษาได้ 

2. วิเคราะห์การแปรหน้าที่ด้านคุณภาพโดยใช้รูปบ้านคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 

 

533451 การยศาสตร์  4(3-3-8) 
 (Ergonomics) 
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ศึกษาการยศาสตร์เบื้องต้น สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบการท างาน เช่น โครงสร้างกระดูก 
ข้อต่อกระดูก กล้ามเนื้อ การวัดขนาดของร่างกาย สภาวะแวดล้อม การท างาน ขีดความสามารถ และขอบเขต
ในการท างานของมนุษย์ การออกแบบอุปกรณ์ เช่น ที่นั่งในการท างาน ภาพแสดง ระบบการควบคุม สถานที่
ท างาน และระบบการขนส่งวัสดุที่ใช้มนุษย์ ปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบ อายุการท างาน การท างานเป็นกะ  
การจูงใจ และความเหนื่อยล้า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และความ

ปลอดภัย 

2. ออกแบบวิธีการท างานโดยพิจารณาจากข้อจ ากัดและขีดความสามารถของคนและค านึงถึงความ

รับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรมได้ 
 

533461 การขึ้นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์  4(3-3-8)  
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 (Presswork and Die Design)  
วิชาบังคับก่อน : 533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล  
 วิธีการตัดโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์ การเฉือนในโลหะแผ่น ชนิดของเครื่องเพรส (press)  การ 
ออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับปั๊มตัดโลหะแผ่น การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับดัด และขึ้นรูปโลหะแผ่น ลักษณะการ  
ไหลของโลหะในขณะขึ้นรูป  การค านวณหาแรงส าหรับขึ้นรูปโลหะแผ่น  การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์
ส าหรับการตีขึ้นรูปหรืออัดขึ้นรูปก้อนโลหะ วัสดุส าหรับท าเครื่องมือและแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ และวิธีการอบชุบ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. สามารถบ่งชี้ชนิดของเครื่องเพรสและก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการข้ึนรูปได้ 

2. ออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ได ้

 

533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับกระบวนการผลิตอัตโนมัติ  4(3-3-8) 
 (Computer Control for Automated Production System) 
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม  และ 

 533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมผ่านระบบ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมการท างานโดยการประมวลผลทางภาพโดยคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบวิธีการควบคุมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบ ระบบ

ประมวลผลทางภาพ ผ่านโครงข่ายคอมผิวเตอร์ ให้เป็นไปตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือการออกแบบการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับ

กระบวนการผลิตอัตโนมัติได้ 

 

533463 ระบบการสั่งการในกระบวนการผลิต  4(4-0-8) 
 (Manufacturing Execution System) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
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ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสั่งการ การจัดการและการวางแผนการในการผลิต
สินค้าต่างๆ ขององค์กร ท าความเข้าใจระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เพ่ือช่วยให้การ
วางแผนและบริหารการผลิตขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามความต้องการที่

เฉพาะเจาะจงได้ 

2. ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือการออกแบบระบบการสั่งการในกระบวนผลิตได ้

 

533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  4(4-0-8) 
 (Project Feasibility Studies) 
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
 ศึกษาปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินในการลงทุนทางอุตสาหกรรม  และกรณีศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์  รวมถึงวิธีการพ้ืนฐานในการประเมินผล
กระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  แนวทางกรณีศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกรณีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 

2. ค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ และน ามาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการตัดสินใจได้ 
 

533465 วิศวกรรมคุณค่า  4(4-0-8) 
 (Value Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

บทน าวิธ ีการทางวิศวกรรมคุณค่า  การประยุกต์ว ิศวกรรมคุณค่าเพื ่อใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์การจัดซื้อ  และการผลิตเพื่อลดต้นทุน  โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ท างานรว่มกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์การจัดซื้อ และการผลิตเพ่ือลด

ต้นทนุ โดยไม่ลดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 

2. ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มีความหลากหลาย 
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533466 การก าจัดของเสียของอุตสาหกรรม  4(4-0-8) 
 (Industrial Waste Treatment) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาคุณสมบัติของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทของไหลและกากของเสีย การควบคุม
และการก าจัดน้ าเสีย  กรรมวิธีการก าจัดของเสียและก๊าซ รวมทั้งระบบการปล่อยของเสีย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ทราบวิธีการก าจัดและควบคุมของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 

2. ออกแบบระบบการควบคุมการปล่อยของเสียได้ 
 

533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์  4(4-0-8) 
 (Packaging and Labeling Design) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์บน
พ้ืนฐานตัวอักษร สี และภาพประกอบ ศึกษาวัสดุส าหรับสร้างบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากเพ่ือใช้กับบรรจุภัณฑ์
มาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

2. เลือกใช้วัสดุส าหรับสร้างบรรจุภัณฑ์โดยค านึงถึงต้นทุนได้ 

 

533468 วิศวกรรมย้อนรอย  4(4-0-8) 
 (Reverse Engineering) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     ศึกษาหลักการของวิศวกรรมย้อนรอย กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยส าหรับเครื่องจักรกลและ
ชิ้นส่วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การทดสอบสมบัติวัสดุ การเลือกใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอย ความสัมพันธ์
ระหว่างวิศวกรรมย้อนรอยและเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว การประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยใน
อุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
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1. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมย้อนรอยส าหรับเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนได้ 

2. เลือกใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอยได้อย่างเหมาะสม 

 

533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น  4(3-3-8) 
 (Flexible Manufacturing System) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต และ 

533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ชุดแขนกล ชุดขนถ่ายวัสดุ และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติได้ 

2. ควบคุมการท างานของชุดแขนกล ชุดขนถ่ายวัสดุ และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบได้ 
 

533470 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง 4(4-0-8) 
 (Advanced Welding Engineering)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

กระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก และแบบไม่มีการอาร์ก ฟิสิกส์ของการอาร์ก การไหลของความร้อน
ในงานเชื่อม โลหะวิทยางานเชื่อม การออกแบบงานเชื่อม ศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์งานเชื่อม ความเค้นตกค้าง
และการบิดตัว คุณภาพของงานเชื่อมและการทดสอบ ข้อก าหนดในงานเชื่อมและการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก และแบบไม่มีการอาร์ก  

2. อธิบายกระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก และแบบไม่มีการอาร์ก 

 

533471 กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ 4(4-0-8) 
 (Laser welding Process)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
 ทฤษฏีและการใช้งานเลเซอร์  การผลิตโดยใช้แสงเลเซอร์ คุณสมบัติของอนุภาคแสง/คลื่น 
ความสัมพันธ์เบื้องต้น ปฏิสัมพันธ์ของแสงกับวัสดุ การดูดกลืนและปล่อยพลังงานจากการกระตุ้น หลักการ
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เบื้องต้นของเลเซอร์ ประเภทของเลเซอร์ เลเซอร์ทั่วไป ไฟเบอร์ เลเซอร์ ไดโอดเลเซอร์ คาร์บอนไดออกไซด์
เลเซอร์  นิโอเดเนียมแยคเลเซอร์ การสะท้อนและการกระจายของแสง ลักษณะรูปร่างของเลนส์ การปรับปรุง
พ้ืนผิวงาน กระบวนการผลิตโดยใช้เลเซอร์ คุณลักษณะของล าแสงเลเซอร์ ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์   
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของเลเซอร์  

2. อธิบายกระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์ 

3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ในกระบวนการผลิต 

 

533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 4(4-0-8) 
 (Non-Destructive Examination Technology)   
วิชาบังคับก่อน : 533378 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ    
 หลักการพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์ ประเภทและตัวอย่างประยุกต์ของการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
ความไม่ต่อเนื่องและสิ่งบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม 
การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยอุลตร้าโซนิค การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การ
ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี การตรวจสอบด้วยอคูสติกอิมิสชัน และเทคนิคการตรวจสอบอ่ืนๆ การเลือกใช้
เทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ท าลายให้เหมาะสมที่สุด   การปฏิบัติงานการตรวจสอบโดยไม่ท าลายด้วยวิธีการ
ต่างๆ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายทฤษฎีพื้นฐาน วัตถุประสงค์ และการใช้งาน เทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ท าลายต่างๆ 

2. เลือกใช้กระบวนการตรวจสอบแบบไม่ท าลายที่เหมาะสมกับชิ้นงาน 

 

533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1        1(1-0-2) 
 (Special Problems in Industrial Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนก าหนด 
 
533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  2(2-0-4) 
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 (Special Problems in Industrial Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนก าหนด 
 
533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3  3(3-0-6) 
 (Special Problems in Industrial Engineering III) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนก าหนด 
 
533484 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่ หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนก าหนด 
 
533485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่  หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนก าหนด 
 
533486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3  4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering III) 
วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่  หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
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เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนก าหนด 
 
533487 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4  4(4-0-8) 
 (Advanced Topics in Industrial Engineering IV)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับการพัฒนาใหม่ หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามท่ีผู้สอนก าหนด 
 
 
กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 
533021 การจัดการอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Management)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษากลยุทธ์และเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ โลจิสติกส์ เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือบริหารจัดการหรือเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้ 

2. ส านึกในความรับผิดชอบ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างรอบคอบ 

 

533042 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Probability and Statistics for Engineering)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

การประยุกต์หลักสถิติเพ่ือใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
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1. สามารถบ่งชี้  ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการที่ซับซ้อนโดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ 

2. สามารถบ่งชี้  ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการที่ซับซ้อนโดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ 

3. สามารถตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตหรือระบบการให้บริการ
ด้วยวิธีการประมาณค่า  การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ได้ 

 
533043 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Quality Control)    
วิชาบังคับก่อน : 533042 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับงานวิศวกรรม 
 ต้นทุนคุณภาพ หลักสถิติเบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตและแผนภูมิ
ควบคุม แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการผลิต ความคลาด
เคลื่อน การชักตวัอย่างตรวจสอบ ความเชื่อถือได้ การบริหารงานควบคุมคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. เข้าใจหลักสถิติเบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
2. เข้าใจพื้นฐานกระบวนการผลิต แผนภูมิควบคุม และความคลาดเคลื่อน 
3. สร้างแผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน และแผนภูมิเชิงคุณลักษณะ 
4. สร้างแผนการชักตัวอย่างตรวจสอบ 
5. เข้าใจหลักการความเชื่อถือได้และการบริหารงานควบคุมคุณภาพ 

 
533044 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Economy)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ยและค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา 
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนแบบต่างๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากหักภาษีเงินได้ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายและวิเคราะห์กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในรูปแบบปัญหาที่ก าหนดโดยใช้ผังกระแสเงินสดได้ 
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2. ค้นคว้าข้อมูลและน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

3. เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 

533045 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Quality Control)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ต้นทุนคุณภาพ หลักสถิติเบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตและแผนภูมิ
ควบคุม แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการผลิต ความคลาด
เคลื่อน การชักตัวอย่างตรวจสอบ ความเชื่อถือได้ การบริหารงานควบคุมคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 
1. เข้าใจหลักสถิติเบื้องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
2. เข้าใจพื้นฐานกระบวนการผลิต แผนภูมิควบคุม และความคลาดเคลื่อน 
3. สร้างแผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน และแผนภูมิเชิงคุณลักษณะ 
4. สร้างแผนการชักตัวอย่างตรวจสอบ 
5. เข้าใจหลักการความเชื่อถือได้และการบริหารงานควบคุมคุณภาพ 

 
533061 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 (Introduction to Manufacturing Processes)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เช่น การแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การเชื่อม
โลหะ การหล่อโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน กรรมวิธีการผลิตที่ใช้กับ
วัสดุประเภทต่างๆ หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายหลักการการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การหล่อโลหะ  หลักการเบื้องต้นของต้นทุน

กระบวนการผลิต และการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น 

2. อธิบายความแตกต่างของวิธีการเชื่อมโลหะแบบต่างๆ และคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านกรรมวิธีทาง

ความร้อนท่ีแตกต่างกันได้ 
 

533062 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 1(0-3-3) 
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 (Introduction to Manufacturing Processes Laboratory)    
วิชาบังคับก่อน : 533061 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น หรือเรียนควบคู่ 
 ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์
พ้ืนฐาน ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. สร้างผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานโดยใช้เครื่องจักร  เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับงานโลหะได้ 
2. ด าเนินการทดลองทางกรรมวิธีการผลิต วิเคราะห์  แปลผลข้อมูลจากการทดลอง และสรุปผลได้

อย่างถูกต้อง 
 
533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Economy)    
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ยและค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา 
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนแบบต่างๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากหักภาษีเงินได ้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายและวิเคราะห์กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในรูปแบบปัญหาที่ก าหนดโดยใช้ผังกระแสเงินสดได้ 

2. ค้นคว้าข้อมูลและน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

3. เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 

533261 กรรมวิธีการผลิต  4(4-0-8) 
 (Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เช่น การแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การเชื่อมโลหะ 
การหล่อโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน กรรมวิธีการผลิตที่ใช้กับวัสดุ
ประเภทต่างๆ หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น การวิเคราะห์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
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1. อธิบายหลักการการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การหล่อโลหะ  หลักการเบื้องต้นของต้นทุน

กระบวนการผลิต และการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น 

2. อธิบายความแตกต่างของวิธีการเชื่อมโลหะแบบต่างๆ และคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านกรรมวิธีทาง

ความร้อนท่ีแตกต่างกันได้ 

3. วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการท างานร่วมกันเป็นทีม 

 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต  1(0-3-0) 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต หรือเรียนควบคู่ 
 ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์
พ้ืนฐาน ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. สร้างผลิตภัณฑ์พ้ืนฐานโดยใช้เครื่องจักร  เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับงานโลหะได้ 
2. ด าเนินการทดลองทางกรรมวิธีการผลิต วิเคราะห์  แปลผลข้อมูลจากการทดลอง และสรุปผลได้

อย่างถูกต้อง 
 
 

กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาบังคับ 8  หน่วยกิต 

205305  ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6) 
(Entrepreneurship and New Venture Creation) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การคิดเชิง
ออกแบบในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม  การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการลูกค้า การพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ แบบจ าลองธุรกิจและแนวทางการหา
รายได้ของธุรกิจ ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การน าเสนอแนวคิดธุรกิจ  
 
205306  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 2(2-0-4) 

(Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service) 
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การตลาดส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและการ
ประเมินมูลค่าตลาด การวิเคราะห์คุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจใหม่ แนวทางการสร้างแบรนด์ การประเมินผล
ทางการตลาด  
 
205307  แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน 3(3-0-6) 

(Business Plan and Financing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แผนธุรกิจและหลักทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รูปแบบการหารายได้ 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจและโครงสร้างต้นทุน การประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างเงินทุนและ
ความต้องการทางการเงิน การจัดหาเงินทุนตลอดวงจรชีวิตของธุรกิจ  
- กลุ่มวิชาเลือก 4  หน่วยกิต 

205381  นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ 2(1-2-3) 
   (Business Model Innovation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดแบบจ าลองธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วงจรชีวิตของธุรกิจและผลิตภัณฑ์                    
การวิเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจในปัจจุบัน การออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองธุรกิจ กลยุทธ์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในแบบจ าลองธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบแบบจ าลองทางธุรกิจ  

 
205382  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ   2(1-2-3) 
   (Product and Service Design) 
วิชาบังคับกอ่น : ไม่มี 
 แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่โดยใช้หลักการการคิดเชิงออกแบบ การกลั่นกรองและการประเมินผลแนวความคิด การออกแบบ
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หลักการอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลในการ
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการ 

  
205383  ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม 2(2-0-4) 
   (Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 กฎหมายเบี้ยงต้นเกี่ยวกับนิติบุคคลและทรัพย์สิน รูปแบบของนิติบุคคล การจดทะเบียนธุรกิจ 
โครงสร้างหุ้นและการแบ่งสัดส่วนของหุ้นตามระยะเวลา บริคณห์สนธิ สนธิการให้หุ้นส าหรับพนักงาน กฎหมาย
ภาษีและกฎหมายแรงงานเบื้องต้น  
 

205384  กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม 2(2-0-4)  
   (Intellectual Property Strategies for Innovative Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชนิดของทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์สินทรัพย์
และทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและกระบวนการป้องสิทธิในทรัพย์สินปัญญา การสืบค้นสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้า แนวทางการใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา 

 
205385  การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 2(1-2-3) 
   (Social Innovation Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ปัญหาและความท้าทายของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษา
ของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  

 
205386  ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 2(1-2-3) 
   (Social Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพ่ือสังคมและการประกอบการธุรกิจที่สร้าง
ผลกระทบทางสังคม การออกแบบแบบจ าลองธุรกิจกิจการเพ่ือสังคม กลยุทธ์การตลาดส าหรับกิจการเพ่ือสังคม 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพ่ือสังคม แหล่งเงินทุนส าหรับกิจการเพ่ือ
สังคม 
 
205387  ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2(1-2-3) 
   (Technopreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี คุณลักษณะและแรงจูงใจส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี ความเป็นบุคลากรประกอบการภายในองค์กร วิธีคิดและกระบวนการแบบผู้ประกอบการ  การ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยี การออกแบบจ าลองธุรกิจเทคโนโลยี แหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเทคโนโลยี 
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205388  โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ 2(2-0-4) 
   (Entrepreneurial Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดการสมานโซ่อุปทาน ความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว                    
การประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย การจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สมานโซ่อุปทาน การจัดซื้อโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ การปรับปรุงโซ่อุปทานให้ดีที่สุด การเชื่อมโยงกลยุทธ์
โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์รวมของธุรกิจ  

 

 

วิชาสหกิจศึกษา/ภาคปฏิบัติโทความเป็นผู้ประกอบการ      

แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)  9   หน่วยกิต 

533490 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพใน
การเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและ
การน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
533491 สหกิจศึกษา 1  8(0-40-0) 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน : 533490 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานทีป่รึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บ่งชี้ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

2. ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อก าหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย  

3. ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้ รับสารที่มีความ

หลากหลาย 

4. ส านึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง

รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก 

สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

5. ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสในการแสดง

ศักยภาพความเป็นผู้น า สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการท างานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน ก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

6. พัฒนาและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ

ทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

7. เสาะแสวงหาและน าความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจ าเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 
533492 สหกิจศึกษา 2  8(0-40-0) 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : 533491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพ่ือท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษา
หลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
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1. บ่งชี้ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

2. ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อก าหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย  

3. ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มีความ

หลากหลาย 

4. ส านึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง

รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก 

สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

5. ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสในการแสดง

ศักยภาพความเป็นผู้น า สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการท างานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน ก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

6. พัฒนาและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ

ทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

7. เสาะแสวงหาและน าความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจ าเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 
533493 สหกิจศึกษา 3  8(0-40-0) 
 (Cooperative Education III)   
วิชาบังคับก่อน : 533492 สหกิจศึกษา 2   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา   เพ่ือท า
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดย
คณาจารย์นิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษา
หลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บ่งชี้ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
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2. ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อก าหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย  

3. ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มีความ

หลากหลาย 

4. ส านึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง

รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก 

สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

5. ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสในการแสดง

ศักยภาพความเป็นผู้น า สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการท างานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน ก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

6. พัฒนาและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ

ทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

7. เสาะแสวงหาและน าความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจ าเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 
533495 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 9 หน่วยกิต 
 (Industrial Engineering Study Project)   
วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา   

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย 
น าเสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่
แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  และต้องมีการสอบปาก
เปล่า 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
1. บ่งชี้ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

2. ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ

ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อก าหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย  
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3. ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มีความ

หลากหลาย 

4. ส านึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง

รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก 

สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

5. ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสในการแสดง

ศักยภาพความเป็นผู้น า สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการท างานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน ก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

6. พัฒนาและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ

ทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

7. เสาะแสวงหาและน าความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจ าเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 
205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 1 หน่วยกิต 
 เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 
 (Pre-Enterprise Cooperative Education or 
 Pre-Enterprise Incubation)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประกอบการหรือการบ่มเพาะประกอบการ การทาโครงร่าง
แผนธุรกิจที่นักศึกษาสนใจโดยสังเขป และพัฒนาทักษะทางสังคมสาหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประกอบการ
หรือการบ่มเพาะประกอบการ 
 
205493 สหกิจศึกษาประกอบการ 8 หน่วยกิต 
 (Enterprise Cooperative Education)   
วิชาบังคับก่อน : รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต   

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สนใจภายใต้การดูแลของพ่ี
เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อนออกสหกิจศึกษาประกอบการ 
นักศึกษาต้องทาโครงร่างแผนธุรกิจเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ และ
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานด้านการเป็นผู้ประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจา
ลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ และนาเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึ กษาประกอบการ โดย



ก-58 
     

วัดผลจากผลการประเมินของพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการประกอบการให้ผ่าน หรือไม่ผ่าน 
 
205494 การบ่มเพาะประกอบการ 8 หน่วยกิต 
 (Enterprise Incubation)   
วิชาบังคับก่อน : รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต   

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สนใจ ณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ในการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาหรือ ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการ บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยบางเวลาและสถานประกอบการบางเวลา ภายใต้การ
ดูแลของ พี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อนออกปฏิบัติการบ่มเพาะประกอบการ นักศึกษา
ต้องทาโครงร่างแผนธุรกิจเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการและผ่านการประเมินจากทั้ง 
2 ฝ่าย และเมื่อเสร็จสิ้นการบ่มเพาะประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจาลอง
ธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ และนาเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ โดยวัดผลจากผลการ
ประเมินของ พ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้ านการ
ประกอบการให้ผ่าน หรือไม่ผ่าน 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาเอกหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  

ข-2 
 

รายวชิาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
เพ่ือใช้ในการค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการส าเร็จการศกึษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 4 หน่วยกิต 
533251 การศึกษาวิธีการท างานอุตสาหกรรม 4 หน่วยกิต 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 หน่วยกิต 
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพ้ืนฐาน 1 หน่วยกิต 
533265 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับวิศวกรรม 

อุตสาหการ 
1 หน่วยกิต 

533266 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1 หน่วยกิต 

533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 4 หน่วยกิต 
533304 ปฏิบัติการแบบจ าลองทางอุตสาหกรรม 1 หน่วยกิต 
533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต 4 หน่วยกิต 
533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 4 หน่วยกิต 
533324 การบริหารงานซ่อมบ ารุง 4 หน่วยกิต 
533331 ความคิดและการจัดการเชิงระบบ 2 หน่วยกิต 
533341 การควบคุมคุณภาพ 4 หน่วยกิต 
533348 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล 1 หน่วยกิต 
533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่ 2 หน่วยกิต 
533350 วิศวกรรมเครื่องมือ 3 หน่วยกิต 
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม 2 หน่วยกิต 
533352 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2 หน่วยกิต 
533421 วิศวกรรมความปลอดภัย 4 หน่วยกิต 
533473 การผลิตแบบลีน 2 หน่วยกิต 
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง 2 หน่วยกิต 

            
    รวม       53   หน่วยกิต 

 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2  

ค-2 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร  พ.ศ. 2557  และหลกัสูตร  พ.ศ. 2562  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2557 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 หน่วยกิต หมายเหตุ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38    

1.1 กลุ่มวิชาแกนศกึษาทั่วไป 12 1.1 กลุ่มวิชาแกนศกึษาทั่วไป 15  

202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3   
ตัดออก 
 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3   ตัดออก 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3   ตัดออก 

202213 โลกาภิวัตน ์ 3   ตัดออก 

  202108 การรู้ดิจิทัล 2 รายวิชาใหม ่

  
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การเรยีนรู ้

1 
รายวิชาใหม ่

  202201 ทักษะชีวิต 3 รายวิชาใหม ่

  
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
โลก 

3 
รายวิชาใหม ่

  202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 รายวิชาใหม ่

  
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา 

3 
รายวิชาใหม ่

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15  

203101 ภาษาอังกฤษ 1 3   ตัดออก 

203102 ภาษาอังกฤษ 2 3   ตัดออก 

203103 ภาษาอังกฤษ 3 3   ตัดออก 

203104 ภาษาอังกฤษ 4 3   ตัดออก 

203105 ภาษาอังกฤษ 5 3   ตัดออก 

  213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 รายวิชาใหม ่

  213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 รายวิชาใหม ่
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213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ 

3 
รายวิชาใหม ่

  
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

3 
รายวิชาใหม ่

  213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 รายวิชาใหม ่

1.3 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

9 
 

1.3 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

0  

103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3   ตัดออก 

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3   ตัดออก 

105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี 3   ตัดออก 

1.4 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก ด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

     สหศาสตร์ 

2 
 
 

1.4 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป แบบเลือก 
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

     สหศาสตร์ 

8 
 
 

 

114100 กีฬาและนันทนาการ 2   ตัดออก 

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2   ตัดออก 

202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 รายวิชาเดมิ 
202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต 2    
202262 พุทธธรรม 2    
202291 การจัดการสมัยใหม ่ 2    
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี 2    
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2    
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการ
ท างาน 2    

  202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 รายวิชาใหม ่

  202175 ศิลปวิจักษ ์ 2 รายวิชาใหม ่

  202181 สุขภาพองค์รวม 2 รายวิชาใหม ่
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202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่ม

อาชีพ 

2 รายวิชาใหม ่

  202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 รายวิชาใหม ่

  202331 อาเซียนศึกษา 2 รายวิชาใหม ่

  202373 การคิดเชิงออกแบบ 2 รายวิชาใหม ่

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 134 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 134  

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

27 
 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

27 
 

 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 รายวิชาเดมิ 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 รายวิชาเดมิ 

103101 แคลคูลัส 1 4 103101 แคลคูลัส 1 4 รายวิชาเดมิ 

103102 แคลคูลัส 2 4 103102 แคลคูลัส 2 4 รายวิชาเดมิ 

103105 แคลคูลัส 3 4 103105 แคลคูลัส 3 4 รายวิชาเดมิ 

105101 ฟิสิกส์ 1 4 105101 ฟิสิกส์ 1 4 รายวิชาเดมิ 

105102 ฟิสิกส์ 2 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 รายวิชาเดมิ 

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 รายวิชาเดมิ 

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 รายวิชาเดมิ 

2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
34 
 

2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

34 
 

 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1 
2 รายวิชาเดมิ 

523201 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
2 

2 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2 
2 รายวิชาเดมิ 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 รายวิชาเดมิ 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 รายวิชาเดมิ 

525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 รายวิชาเดมิ 

529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามลูฐาน 4 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามลูฐาน 4 รายวิชาเดมิ 

529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน 1 
529291 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้ามลู

ฐาน 
1 รายวิชาเดมิ 

530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 รายวิชาเดมิ 

531101 วัสดุวิศวกรรม  4 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 รายวิชาเดมิ 
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533241 สถิติในงานวิศวกรรม อุตสาหการ 4 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 4 รายวิชาเดมิ 

533261 กรรมวิธีการผลิต 4 533261 กรรมวิธีการผลิต 4 รายวิชาเดมิ 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 รายวิชาเดมิ 

2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

54 2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

52 
  

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  4 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  4 รายวิชาเดมิ 

533251 การศึกษาวิธีการท างาน  
           อุตสาหกรรม 

4 533251 การศึกษาวิธีการท างาน  
           อุตสาหกรรม 

4 รายวิชาเดมิ 
 

533263 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
           อุตสาหการขั้นพ้ืนฐาน 

1 533263 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
           อุตสาหการขั้นพ้ืนฐาน 

1 รายวิชาเดมิ 
 

533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้น
สูง 

1 
 

 
ตัดออก 

533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 4 533301 การวิจัยการด าเนินงาน 1 4 รายวิชาเดมิ 

533321 การวางแผนและควบคมุการผลิต 
4 533321 การวางแผนและควบคมุการ

ผลิต 
4 

รายวิชาเดมิ 

533322 การวิเคราะหต์้นทุนและ
งบประมาณในอุตสาหกรรม 

4   ตัดออก 

533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 4 
533323 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม 

4 
รายวิชาเดมิ 

533324 การบริหารงานซ่อมบ ารงุ 4 533324 การบริหารงานซ่อมบ ารงุ 4 รายวิชาเดมิ 

533341 การควบคุมคุณภาพ 4 533341 การควบคุมคุณภาพ 4 รายวิชาเดมิ 

533342 การประกันคณุภาพ 4   ตัดออก 

533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
ทางอุตสาหกรรม 

4 
  

ตัดออก 

533421 วิศวกรรมความปลอดภยั 4 533421 วิศวกรรมความปลอดภยั 4 รายวิชาเดมิ 

533423 การจัดการพลังงานและ   
           สิ่งแวดล้อม 

4 
  

ตัดออก 

533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4   ตัดออก 
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533496 โครงงานพิเศษวิศวกรรม 
           อุตสาหการ 

4   ตัดออก 

  
533265 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล
ส าหรับวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1 
 

รายวิชาใหม ่
 

 
 

533266 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1 
 

รายวิชาใหม ่

 
 

533304 ปฏิบัติการแบบจ าลองทาง
อุตสาหกรรม 

1 
 

รายวิชาใหม ่

 
 

533331 ความคิดและการจัดการเชิง
ระบบ 

2 
 

รายวิชาใหม ่

  533348  ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมลู 1 รายวิชาใหม ่

  533349  การประกันคณุภาพสมัยใหม ่ 2 รายวิชาใหม ่

  533350  วิศวกรรมเครื่องมือ 3 รายวิชาใหม ่

  533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม 2 รายวิชาใหม ่

  533473 การผลิตแบบลีน 2 รายวิชาใหม ่

 

 533499 โครงงานวิศวกรรม              
อุตสาหการขั้นสูง 

2 รายวิชาใหม ่

2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 20 2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 20  

2.4.1 กลุ่มรายวิชาตามความถนดัของ
ผู้เรียน 

12 2.4.1 กลุ่มรายวิชาตามความถนดัของ
ผู้เรียน 

12  

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
ภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน 

 ให้ผู้เรียนเลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
ภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน 

  

2.4.1.1 กลุ่มวิชาด้านการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

 2.4.1.1 กลุ่มวิชาด้านการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

  

533302 การวิจัยด าเนินงาน 2 4 533302 การวิจัยด าเนินงาน 2 4 รายวิชาเดิม 

533325 พื้นฐานการจัดก าหนดการ 4 533325 พื้นฐานการจัดก าหนดการ 4 รายวิชาเดิม 

533326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน 

4 533326 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน 

4 รายวิชาเดิม 
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533327 การจัดการสินค้าคงคลังและ
คลังสินค้า 

4 533327 การจัดการสินค้าคงคลังและ 
           คลังสินค้า 

4 รายวิชาเดิม 

533328 การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 

4 533328 การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน 

4 รายวิชาเดมิ 

533329 การขนส่งและการกระจาย 4 533329 การขนส่งและการกระจาย 4 รายวิชาเดมิ 

533330 การออกแบบระบบการเคลื่อนย้าย
วัสด ุ

4 533330 การออกแบบระบบการ
เคลื่อนย้ายวสัด ุ

4 รายวิชาเดมิ 

533343 การจ าลองระบบและการประยุกต ์ 4 533343 การจ าลองระบบและการ
ประยุกต ์

4 รายวิชาเดมิ 

533429 วิศวกรรมโลจิสติกส ์
 

4 533429 วิศวกรรมโลจิสติกส ์
 

4 รายวิชาเดมิ 

2.4.1.2 กลุ่มวิชาด้านระบบการผลิต 
 

 
2.4.1.2 กลุ่มวิชาด้านระบบการผลิต 

 
 

533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต 4 533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต 4 รายวิชาเดมิ 

533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วย
คอมพิวเตอร ์

4 533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วย
คอมพิวเตอร ์

4 รายวิชาเดมิ 

533364 พื้นฐานการออกแบบส าหรับการ
ผลิต 

4 533364 พื้นฐานการออกแบบส าหรับการ
ผลิต 

4 รายวิชาเดมิ 

533365 วิยุตคณิตส าหรับการผลติ 4 533365 วิยุตคณิตส าหรับการผลติ 4 รายวิชาเดมิ 

533366 ระบบการผลิตอตัโนมตัิใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม ่

4 533366 ระบบการผลิตอตัโนมตัิใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม ่

4 รายวิชาเดมิ 

533367 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 4 533367 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 4 รายวิชาเดมิ 

533371 เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม 4 533371 เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม 4 รายวิชาเดมิ 

533372 กระบวนการขึ้นรูปวัสด ุ 4 533372 กระบวนการขึ้นรูปวัสด ุ 4 รายวิชาเดมิ 

533373 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 4   ตัดออก 

2.4.1.3 กลุ่มวิชาด้านสถิติและการจัดการ
คุณภาพ 

 2.4.1.3 กลุ่มวิชาด้านสถิติและการ
จัดการคุณภาพ 

  

533344 ระบบคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรม
และการบริการสมยัใหม ่

4 533344 ระบบคุณภาพส าหรับ
อุตสาหกรรมและการบริการสมัยใหม่ 

4 รายวิชาเดมิ 
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533345 เครื่องมือคุณภาพส าหรบัการเพิ่ม
ผลผลติ 

4 533345 เครื่องมือคุณภาพส าหรบัการ
เพิ่มผลผลิต 

4 รายวิชาเดมิ 

533346 การวิเคราะห์การถดถอยและการ
พยากรณ ์

4 533346 การวิเคราะห์การถดถอยและ
การพยากรณ ์

4 รายวิชาเดมิ 

533441 การออกแบบการทดลองใน
อุตสาหกรรม 

4 533441 การออกแบบการทดลองใน
อุตสาหกรรม 

4 รายวิชาเดมิ 

533442 ความเชื่อถือได้ส าหรับการจัดการ
คุณภาพ 

4 533442 ความเชื่อถือได้ส าหรับการ
จัดการคณุภาพ 

4 รายวิชาเดมิ 

2.4.1.4 กลุ่มวิชาด้านแมคคาทรอนิกส ์  2.4.1.4 กลุ่มวิชาด้านแมคคาทรอนิกส ์   

533374 การผลิตแบบอัตโนมตั ิ 4 533374 การผลิตแบบอัตโนมตั ิ 4 รายวิชาเดมิ 

533375 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการ
มองเห็น 

4 533375 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการ
มองเห็น 

4 รายวิชาเดมิ 

533376 ระบบคอมพิวเตอร์การเช่ือมโยง 4 533376 ระบบคอมพิวเตอร์การเช่ือมโยง 4 รายวิชาเดมิ 

  533373 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 4 ย้ายมาจาก 
2.3.1.2 

2.4.1.5  กลุ่มวิชาแบบก้าวหน้า    ตัดออก 

533602 ก าหนดการเชิงเส้น 4   ตัดออก 

533607 แบบจ าลองเชิงการแปรเปลี่ยน 4   ตัดออก 

533641 ทฤษฎีทางสถิติ 4   ตัดออก 

533689 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรม   
           อุตสาหการ 1 

1 
 

  
ตัดออก 

533690 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรม   
           อุตสาหการ 2 

1 
 
 
 

  

ตัดออก 
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2.4.2 กลุ่มรายวิชาวิศวกรรม               
อุตสาหการขั้นสูง 

8 
 

2.4.2 กลุ่มรายวิชาวิศวกรรม               
อุตสาหการขั้นสูง 

  

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนอย่างน้อย 8 หน่วยกิต     

525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4   ตัดออก 

525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4   ตัดออก 

525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 4   ตัดออก 

525308 การถ่ายเทความร้อน 4   ตัดออก 

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4   ตัดออก 

533303 ตัวแบบทางคณิตศาสตรเ์บื้องต้น 4   ตัดออก 

533368 การออกแบบช้ินส่วนเครือ่งจักรกล 4   ตัดออก 

533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล 4   ตัดออก 

533370 การผลิตแบบลีน 4   ตัดออก 

533378 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ 4 
533378 วิศวกรรมการเชื่อมประสาน

โลหะ  
4 รายวิชาเดมิ 

533422 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
วิศวกรอุตสาหการ 

4 
 

 ตัดออก 

533424 ระบบผู้เช่ียวชาญเบื้องตน้ 4 533424 ระบบผู้เช่ียวชาญเบื้องตน้ 4 รายวิชาเดมิ 

533426 ความเป็นผู้ประกอบการ 4 533426 ความเป็นผู้ประกอบการ 4 รายวิชาเดมิ 

533428 การวิเคราะหเ์พื่อการตดัสินใจ 4 533428 การวิเคราะหเ์พื่อการตดัสินใจ 4 รายวิชาเดมิ 

533441 การวางแผนและการวิเคราะห์
คุณภาพ 

4 
533441 การวางแผนและการวิเคราะห์
คุณภาพ 

4 รายวิชาเดมิ 

533451 การยศาสตร ์ 4 533451 การยศาสตร ์ 4 รายวิชาเดมิ 

533461 การขึ้นรูปโลหะและออกแบบ
แม่พิมพ ์

4 
533461 การขึ้นรูปโลหะและออกแบบ
แม่พิมพ ์

4 รายวิชาเดมิ 
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533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ระบบการผลิตอัตโนมัต ิ

4 
533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
ส าหรับระบบการผลิตอัตโนมตั ิ

4 
รายวิชาเดมิ 

533463 ระบบการสั่งการในกระบวน  การ
ผลิต 

4 
533463 ระบบการสั่งการในกระบวน  การ
ผลิต 

4 
รายวิชาเดมิ 

533464 การศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ 

4 
533464 การศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ 

4 
รายวิชาเดมิ 

533465 วิศวกรรมคุณค่า 4 533465 วิศวกรรมคณุค่า 4 รายวิชาเดมิ 

533466 การก าจัดของเสียของอุตสาหกรรม 4 533466 การก าจัดของเสียของ
อุตสาหกรรม 

4 รายวิชาเดมิ 

533467 การออกแบบบรรจุภณัฑ์และฉลาก
ผลิตภณัฑ ์

4 533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ฉลากผลิตภัณฑ ์

4 รายวิชาเดมิ 

533468 วิศวกรรมย้อนรอย 4 533468 วิศวกรรมย้อนรอย 4 รายวิชาเดมิ 

533469 ระบบการผลิตแบบยดืหยุน่ 4 533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุน่ 4 รายวิชาเดมิ 

533470 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง 4 533470 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง 4 รายวิชาเดมิ 

533471 กระบวนการเช่ือมโดยใช้เลเซอร ์ 4 533471 กระบวนการเช่ือมโดยใช้เลเซอร ์ 4 รายวิชาเดมิ 

533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่
ท าลาย 

4 533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่
ท าลาย 

4 รายวิชาเดมิ 

533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม 

            อุตสาหการ 1 

1 533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม 

            อุตสาหการ 1 

1 รายวิชาเดมิ 

533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม 

            อุตสาหการ 2 

2 533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม 

            อุตสาหการ 2 
2 รายวิชาเดมิ 

533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม 

           อุตสาหการ 3 

3 533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม 

           อุตสาหการ 3 
3 รายวิชาเดมิ 

533484 หัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอุต
สาหการ 1 

3 533484 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 

3 รายวิชาเดมิ 

533485 หัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอุต
สาหการ 2 

4 533485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 2 

4 รายวิชาเดมิ 
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533486 หัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอุต
สาหการ 3 

4 533486 หัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 3 

4 รายวิชาเดมิ 

533487 หัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอุต
สาหการ 4 

4 533487 หัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 4 

4 รายวิชาเดมิ 

533606 กลวิธีการหาค่าเหมาะทีสุ่ด 4   ตัดออก 

533608 ทฤษฎีแถวคอย 4   ตัดออก 

533624 การจัดการและการควบคุม 
           การผลิต 

4   ตัดออก 

533625 การวิเคราะห์การตดัสินใจทาง
เศรษฐศาสตร ์

4   ตัดออก 

533626 การจัดการทางการเงิน 4   ตัดออก 

533628 โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน 

4   ตัดออก 

533630 การวิเคราะห์การตดัสินใจ 4   ตัดออก 

533632 การจัดการคณุภาพแบบสมบูรณ ์ 4   ตัดออก 

533642 การควบคุมคุณภาพขั้นสงู 4   ตัดออก 

533644 แบบจ าลองทางสถิติและการ
ออกแบบการทดลอง 

4   ตัดออก 

533645 การจ าลองระบบ 4   ตัดออก 

533646 การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
ประยุกต ์

4   ตัดออก 

533651 ปัจจัยมนุษย์ในระบบงานวิศวกรรม 4   ตัดออก 

533661 การออกแบบระบบการผลิต 4   ตัดออก 

533662 การออกแบบเครื่องมือกล 4   ตัดออก 

533668 เทคโนโลยีอัตโนมัต ิ 4   ตัดออก 

533669 ระบบการผลิตอัจฉริยะ 4   ตัดออก 
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533670 เทคโนโลยสีาระสนเทศส าหรับการ
ผลิต 

4   ตัดออก 
 

  533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณในอุตสาหกรรม 

4 ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม 
ศาสตร ์

  533342 การประกันคณุภาพ 4 ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม 
ศาสตร ์

  533361 ระบบควบคมุและระบบ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 

4 ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม 
ศาสตร ์

  533425  กฎหมายเกีย่วกับอุตสาหกรรม 4 ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม 
ศาสตร ์

  533427  องค์กรและการจัดการใน
อุตสาหกรรม 

4 ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม 
ศาสตร ์

2.5 กลุ่มวิชาสหกจิศึกษา  9 2.5 กลุ่มวิชาสหกจิศึกษา  9 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีน  วิชา
เตรียมสหกจิศึกษาจ านวน 1 หน่วยกิต   
ในภาคก่อนไปปฏิบตัิสหกิจศึกษาและ
ลงทะเบียนวิชาสหกจิศึกษา จ านวน 5หน่วย
กิต ในภาคถัดไปนักศึกษาอาจลงทะเบียน
เพื่อไปปฏิบตัิงานมากกว่า 1 ภาคการศึกษา 
หรือมากกว่า 1  ครั้ง ก็ได้โดยให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในกลุ่ม 

 นักศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีน  วิชา
เตรียมสหกจิศึกษาจ านวน 1 หน่วยกิตใน
ภาคก่อนไปปฏิบัตสิหกิจศึกษาและ
ลงทะเบียนวิชาสหกจิศึกษา จ านวน 5
หน่วยกิต ในภาคถัดไปนักศึกษาอาจ 
ลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบตัิงานมากกว่า 1 
ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1  ครั้ง ก็ได้
โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่ม  
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สหกิจศึกษาตามล าดับดังนี ้  สหกิจศึกษาตามล าดับดังนี ้   

433490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 433490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 รายวิชาเดมิ 

433491 สหกิจศึกษา 1 8 433491 สหกิจศึกษา 1 8 รายวิชาเดมิ 

433492 สหกิจศึกษา 2 8 433492 สหกิจศึกษา 2 8 รายวิชาเดมิ 

433493 สหกิจศึกษา 3 8 433493 สหกิจศึกษา 3 8 รายวิชาเดมิ 

533495 โครงงานศึกษาวิศวกรรม 
            อุตสาหการ 

8 533495 โครงงานศึกษาวิศวกรรม 
            อุตสาหการ 

9 เปลี่ยนหน่วย
กิต 

หมายเหตุ:  นักศึกษาต้องไดร้ับผลการ
ประเมินเป็น S เท่านั้น จึงจะถือว่าผ่าน
รายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษา 

 หมายเหตุ:  นักศึกษาต้องไดร้ับผลการ
ประเมินเป็น S เท่านั้น จึงจะถือว่าผ่าน
รายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษา 

  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8  

ให้เลือกเรยีนและสอบผ่านรายวิชาใดๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ไดไ้ม่
เกิน 8 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรยีนและสอบผ่านรายวิชาใดๆ ที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้ไม่เกิน 8 หน่วยกิต 

  

 
 



 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

  ชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร. พรศิริ  จงกล  

 
 

การศึกษา/คุณวุฒิ  : ปริญญาเอก  : Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University,  
Canada, พ.ศ.2543     

ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.2534     

ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
พ.ศ.2532  

  
ต าแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
ประวัติการท างาน  : พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 พ.ศ. 2540-2543 Teaching assistant and research assistant,  
  Department of Industrial Engineering, Dalhousie  

 University, Canada  
พ.ศ. 2535-2536 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

       
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

งานวิจัย 
 พ.ศ. 2547-2548 การศึกษาความสามารถในการประมาณค่าแรงยกเพ่ือใช้ในการป้องกันอันตรายในการ 
  ท างาน กรณีกลุ่มตัวอย่างพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 พ.ศ. 2548-2550 การศึกษาแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างที่เกิดข้ึนจากการออก 
  แรงดันและลาก 
 พ.ศ. 2548-2550 การศึกษาความสามารถในการออกแรงสถิตเพ่ือใช้ในการออกแบบยานยนต์ 

พ.ศ. 2550-2551 การศึกษาการสนองตอบภาระงานในการท างานตัดหญ้า 
พ.ศ. 2550-2552 การวิเคราะห์การท างานตัดผลประดู่โดยใช้หลักการยศาสตร์ 
พ.ศ. 2552-2553  การวิเคราะห์และจัดสรรพนักงานขนส่งในสายการผลิตฮาร์ดิสก์ไดรฟ์ให้เหมาะสม 
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ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  : 
 บทผลงานทางวิชาการ 

- Jongkol, P.   Lift Strength Capability of Thai Male Industrial Workers.  Suranaree 

Journal of Science and Technology, Vol.14, No.3, July-September 2007, pp. 257-

268. 

- Jongkol, P. and Wiriyanukul, N. An Evaluation of Physiological Strain from Lawn 

Mowing.  Proceedings of the 9th Southeast Asian Ergonomics Conference, 

October 22-24, 2008, Bangkok, Thailand. 

- Sangtawan, K. and Jongkol, P. An Investigation of Shoulder and Back Pain in Mail 

Sorting Operators.  Proceedings of the 9th Southeast Asian Ergonomics 

Conference, October 22-24, 2008, Bangkok, Thailand. 

- Jongkol, P., Nutkhum, W. and Thongsumrit, T.  Work Analysis of Transportation 

Operators.   Proceedings of the 1st Southeast Asian Network of Ergononmics, 

December 14-17, 2010, Cebu City, Philippines. 

- Jongkol, P. , Thongsumrit, T.  and Nutkhum, W.  Assessment of Discomfort in 

Checkstand Cashiers.  Proceedings of the 1st Southeast Asian Network of 

Ergononmics, December 14-17, 2010, Cebu City, Philippines. 

- Khongchana, P.  and Jongkol, P.  Force Requirements for Secretarial Task. 

Proceedings of the 1st Southeast Asian Network of Ergononmics, December 14-

17, 2010, Cebu City, Philippines. 

- Arpawasinsuk,N. ,Khumsri,K. ,khamwut,K. ,Putomnak,W. , and Jongkol,P. ( 2016) 

“ The Improvement Brick Manufacturing Operations, 22- 24 February 2016, 

Shibura Institute of Technology, Japan. 

- Jongtanarat,W. ,Kaewwiset,P. , and Jongkol,P. (2016) “  Improvement of Packing 

Process of Plastic Household Process, 22-24 February 2016, Shibura Institute of 

Technology, Japan. 

- Polpattapee, R. ,Kurnia,R.  and Jongkol,P, “Redesign of Workstation Layout of A 

T- Shirt Screen Printing Process,”  11th South East Asean Technical University 
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Consortium Symposium, 11th SEATUCS, March 13 –  14, Ho Chi Minh, Vietnam, 

2017. 

- Jongtanarat,W. ,Kaewwiset,P. , and Jongkol,P, “ Improvement of Packing Process 

of Plastic Household Process,”  11th South East Asean Technical University 

Consortium Symposium, 11th SEATUCS, March 13 –  14, Ho Chi Minh, Vietnam, 

2017. 

- Tasoongnern,C. ,Jongkol,P, “ Reduction of Transportation Loss in An Organic 

Fertilizer Production,”  11th South East Asean Technical University Consortium 

Symposium, 11th SEATUCS, March 13 – 14, Ho Chi Minh, Vietnam, 2017. 

- Jukasem,V. ,Arjharn,W. , and Jongkol,P, “ Improvement of Dried Noodle Packing 

Operation,” 11th South East Asean Technical University Consortium Symposium, 

11th SEATUCS, March 13 – 14, Ho Chi Minh, Vietnam, 2017. 

ภาระงานสอน  :  
- 433102  Manufacturing Processes Laboratory 
- 433271  Industrial Work Study 
- 433473  Introduction to Safety Engineering 
- 433474  Ergonomics 
- 533021  Industrial Management 
- 533062  Introduction to Manufacturing Processes Laboratory 
- 533251  Industrial Work Study 
- 533262  Manufacturing Processes Laboratory 
- 533263  Fundamental of Industrial Engineering Laboratory 
- 533421  Safety Engineering 
- 533451  Ergonomics 
- 533622  Human Resource Management 
- 533646  Applied Regression Analysis 
- 533650  Occupational Health and Advanced Safety Engineering 
- 533690  Industrial Engineering Seminar II 
- 533691  Industrial Engineering Seminar III 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

  ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  ศรีธร  
 

การศึกษา/คุณวุฒิ  : ปริญญาเอก  :  Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations  
Management), University of Nottingham, UK.,พ.ศ. 2553 

   ปริญญาโท   :  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2544 
   ปริญญาตรี   :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม  

เกล้าธนบุรี,พ.ศ. 2542 
     
ต าแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ประวัติการท างาน  : พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 พ.ศ. 2553 – 2556 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

 พ.ศ. 2543 – 2552    วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

 พ.ศ. 2544 – 2548 อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 พ.ศ. 2545 - 2546     อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

 พ.ศ. 2547 อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย 
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ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  : 
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

- J.  Iammi and J.  Folkes, Welding of Ti- 6Al- 4V Using a Fibre Laser, Part I: 

Investigation of the Process Characteristics. Lasers in Engineering, Vol.21,  pp.77-

97, 2011 

- B. Hann, J. Iammi and J. Folkes, A simple methodology for predicting laser-weld 

properties from material and laser parameters. J. Phys. D: Appl. Phys. 44 445401, 

2011 

- D.B. Hann, J. Iammi and J. Folkes, Keyholing or Conduction? Prediction of Laser 

Penetration Depth.  Lasers in Engineering:  Special Issue 36th International 

MATADOR Conference, Vol.22,  pp.309-317, 2011 

 
บทความวิจัยเต็มรูปแบบที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมระดับชาติ 
- J.  Iammi and J.  Folkes, The effect of laser welding process parameters on the 

microstructure of AISI304 welds.  In 4th Thailand Metallurgy Conference 

(4TMETC), 17-19th  November 2010, Nakhon Ratchasima Thailand 

- จงกล เอ่ียมมิ  จิรเดช นาคเงินทอง และนิรุตน์ นาคสุข การศึกษากรรมวิธีการเชื่อมประสาน

ด้วยไฟเบอร์ เลเซอร์ ใน  Inconel 617 และเหล็กแผ่นรีดร้อน  (Hot- rolled sheet) , IE 

Network 2011, 20th-21st October 2011, Pattaya, Thailand  

 

บทความวิจัยเต็มรูปแบบที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมระดับนานาชาติ 
- J.  Iammi and J. Folkes, The effect of focus position when welding AISI 304 

austenitic stainless steel with fibre laser.  In 2nd International Welding Congress, 

25th-26th February 2010, Bangkok Thailand  

- D.B.  Hann, J. Iammi, and J.  Folkes, Keyholing or conduction–prediction of laser 

penetration depth. 36th International MATADOR Conference, 14th–16th July 2010, 

Manchester, UK 
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ภาระงานสอน  : 

- 433251  Engineering Economy 

- 433363  Quality Assurance 

- 533221  Engineering Economy 

- 533261  Manufacturing Processes 

- 533262  Manufacturing Processes Laboratory  

- 533263  Fundamental of Industrial Engineering 

- 533342  Quality Assurance 

- 533344  Quality System for Modern Industrial and Services 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

  ชื่อ  อาจารย์นรา สมัตถภาพงศ์  
 

การศึกษา/คุณวุฒิ  :      ปรญิญาเอก  :    Ph.D. (Mechatronics), Asian Institute of Technology, พ.ศ.   
2559 

ปริญญาโท   : M.S. (Mechatronics), Asian Institute of Technology,  
                            พ.ศ.2548 
   ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,             
                                         พ.ศ.2544  
     
ต าแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
         
ประวัติการท างาน  : พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 พ.ศ. 2545-2547  วิศวกรอุตสาหการ บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด
 พ.ศ. 2544-2545   วิศวกรอุตสาหการ บริษัท พิจิตรอุตสาหกรรม จ ากัด 
      
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- นรา สมัตถภาพงศ์, การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดล าดับการเดินทางส าหรับรถ

ขนส่งสินค้า โดยใช้โปรแกรมตารางค านวณอย่างง่าย , In The Proceedings of The 2nd 

Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD2010) , pp 

300-305. Pattaya: Faculty of Information Science and Technology, Mahanakorn 

University of Technology 

- Nara Samattapapong, Development of tsunami detectible sensors, Master 

thesis, Asian Institute of Technology, 2005 
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ภาระงานสอน  : 

- 433307  Industrial Control 

- 433408  Industrial Automation I 

- 433434  Simulation of Industrial Processes and Services 

- 533361  Industrial Control and Automation 

- 533343  Simulation Systems and Applications 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

  ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภากร พิทยชวาล  
 

 
การศึกษา/คุณวุฒิ  : ปริญญาเอก  : Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), 

 Asian Institute of Technology, พ.ศ.2543  
 ปริญญาโท   : วศ.ม. (ระบบการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี,  พ.ศ. 2543 
 ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

 พ.ศ. 2541   
    
ต าแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
     
ประวัติการท างาน  : 2552–ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 2544–2546 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ   
  
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- Jiraphon Srisertpol, Paphakorn Soonanon, Preecha Chapathong and 

SoradaKhaengkarn ( 2010)  “ Verification of Measurement System for 

Shearography Machine”, The 9th WSEAS International Conference on SYSSTEM 

SCIENCE and SIMULATION in ENGINEERING ( ICOSSSE’10) , Iwate, Japan, October 

4-6, 2010. pp.484-488. 

- Jiraphon Srisertpol, Preecha Champathong and Paphakorn Soonanon (2010) 

“ Verification Quality of Measuring System for Shearography Machine”  The 

Industrial Engineering Network Conference 2010, 13- 15 October 2010, 

UbonRatchathani, Thailand. 
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- ปภากร สูนานนท์ ,“วิ ธี การระบุ เส้น โครงร่ า ง ในงาน Layer-Based Geometrical 

Reconstruction”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2552, จ.

ขอนแก่น  

- Soonanon, P., and Koomsap, P., “Towards Direct of Orthographic-views 

drawing into a prototype”, Virtual and Physical Prototyping, Vol. 4, No. 2, 2009, 

pp. 75-90. 

- Soonanon, P., and Koomsap, P., “Identifying Contour(s) for Layer-Based 

Geometrical Reconstruction”, The 8th Asia Pacific Industrial Engineering and 

Management Systems Conference (APIEMS), Taiwan, 2007 

- Soonanon, P., and Koomsap, P., “New Approach for Geometrical 

Reconstruction from Orthographic Views Drawings”, The 7th Asia Pacific 

Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS), Thailand, 

2006, pp. 963-969. 

 
ภาระงานสอน: 

 574502  การจัดการวิศวกรรมระบบ 
 574503  โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
 574511  ระบบการผลิตสมัยใหม่ 
 574517  การวิเคราะห์การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ 
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แบบประวัติส่วนตัว 

 
  ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีร์ ศิริรักษ์  

 
การศึกษา/คุณวุฒิ   : ปริญญาเอก :  Ph.D (Industrial and Systems Engineering), Auburn  
 University, U.S.A., พ.ศ.2552 

ปริญญาโท : M. S.  ( Industrial and Systems Engineering) , Auburn 
University, U.S.A., พ.ศ.2549 

ปริญญาตรี :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน, พ.ศ. 2540 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน   : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

      
ประวัติการท างาน   : 2548-2552 Graduate Research Assistant and Teaching Assistant,  
 AuburnUniversity, Auburn, AL 
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- SirirukPavee& Jorge Valenzuela, Cournot Equilibrium considering Unit Outages 

and Fuel Cost Uncertainty, The paper has been accepted to publish in IEEE 

journal paper. 

- SirirukPavee& Jorge Valenzuela, Tolerance Approach to Sensitivity Analysis in 

Stochastic Cournot Model, Preparing the manuscript. 

- SirirukPavee& Jorge Valenzuela, Cournot Competition under Uncertainty in 

Power Markets, INFORMS Annual Meeting 2008, October 12 – 15, 2008. 

- SirirukPavee& Jorge Valenzuela, Modeling Competition and Uncertainty in  

Power Markets, IIE Annual Conference and Expo 2009, May 30 –  June 3, 2009.
  

ภาระงานสอน  :   
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 574504  ทฤษฎีทางสถิติ 
 574505  ก าหนดการเชิงเส้น 
 574513  กลวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด 
 574514  แบบจ าลองเชิงการแปรเปลี่ยน 
 574515  การบริหารโครงการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 
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