หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.1) ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิ ต วิ ศ วกรอุ ต สาหการที่ เ ป็ น ผู้ รู้ แ ละนั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขา วิ ช าวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประกอบวิชาอาชีพและพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ เป็ น ผู้ มีวินั ย คุณธรรม จริยธรรม ศีล ธรรม และมนุษยสั มพันธ์อันดี อีกทั้งยังมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4.2) วัตถุประสงค์หลักสูตร
จัดการการศึกษาเพื่อให้:
1) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเชิงเทคนิคทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่พบในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
2) บัณฑิตสามารถสร้างแบบจาลอง วิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลระบบการทางานให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดภายใต้ข้อจากัดทางเศรษฐศาสตร์
3) บัณฑิตสามารถแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว และ
มีภาวะผู้นาในบริบทขององค์กรที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
4) บัณฑิตสามารถทางานได้ในสาขาที่หลากหลายเช่น การบริการทางการแพทย์ ธุรกิจ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) บัณฑิตสามารถใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารในการทางานกับบุคคลอื่น รวมถึงการทางานเป็นทีม
6) บัณฑิตมีจริยธรรมทางวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

4.3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

สามารถบ่งชี้กาหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อกาหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย และ
สวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย
สามารถปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มีความ
หลากหลาย
สานึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม
โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ
สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสในการแสดง
ศักยภาพความเป็ น ผู้ น า สร้างพันธกิจสั มพันธ์ในการทางานอย่างร่ว มแรงร่ว มใจกัน กาหนด
เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
สามารถพั ฒ นาและดาเนิ นการทดลอง วิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้ อ มู ล จากการทดลอง และใช้
วิจารณญาณทางวิศวกรรมในการสรุปผล
สามารถเสาะแสวงหาและนาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจาเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้หมวดศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชมคมที่ตนอาศัยอยู่
2. ด้านความรู้ (Knowledge)
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถดารงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม
(3) มี ฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองและดารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ
(2) มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์
(3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
(1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(2) ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ
(3) มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพความเป็น
จริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ
(4) เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้นา ผู้ตาม และทางานเป็นทีม
ได้ดี
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Numerical,
Communication and Information Technology Skills)
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการดาเนินชีวิต
(2) มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการทางาน
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้ าใจและซาบซึ้ งในวั ฒนธรรมไทย ตระหนั กในคุ ณค่ าของระบบคุ ณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ
และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. ความรู้
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ ที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นวิ ศ วกรรมได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ รวมถึ ง การใช้ ข้ อ มูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่ อสารต่อสั งคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่ม อบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ การค านวณและเครื่อ งมื อ ทางวิศ วกรรม เพื่ อ ประกอบวิ ช าชีพ ในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
6. ทักษะพิสัย
(1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
(3) สามารถออกแบบและสร้างระบบงานทางวิศวกรรมด้วยความรู้ทางวิศวกรรมได้และสามารถนาความรู้
ในภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ
1. คุณธรรมจริยธรรม
(1) แสดงออกถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านความรู้
(1) ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) วิเคราะห์บริบท/สถานการณ์/ปัญหาที่สร้างโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจ
(2) ออกแบบแบบจาลองธุรกิจและพัฒนาแผนธุรกิจ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ปฏิบัติงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลาย
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วิเคราะห์และเลือกตลาดของธุรกิจที่สามารถเข้าถึงได้
(2) สื่อสาร/นาเสนอแนวคิดธุรกิจ

ความคาดหวังของผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่

รายละเอียด

ชั้นปีที่ 1

1. มีความรู้ พื้ นฐานทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่จ าเป็ นต่ อการศึ กษาในรายวิ ชา
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ แคลคูลัส และวัสดุวิศวกรรม
2. สามารถเขียนแบบพื้นฐาน เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
3. เข้าใจบทบาทความเป็นพลเมือง มีทักษะการใช้ชีวิต และก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบัน
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

ชั้นปีที่ 2

1. เข้าใจความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มตี ่อ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพัฒนา
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ และการทางานเฉพาะด้านได้
3. สามารถเขียนแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้
4. มีความรู้พื้นฐานในกลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ไฟฟ้า
เทอร์โมไดนามิกส์ และกรรมวิธีการผลิต
5. มี ความรู้ ความเข้ าใจในกลุ่ มวิ ช าพื้ นฐานทางด้ านวิ ศวกรรมอุ ตสาหการ เช่ น สถิ ติ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การศึกษาการทางาน การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

ชั้นปีที่ 3

1. สามารถใช้ความรู้ด้านการวิจัยดาเนินงานและการวิเคราะห์ระบบ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพได้
2. สามารถใช้ความรู้ด้านการจัดการทางอุตสาหกรรม เพื่อการวางแผนผลิต ควบคุมการผลิต
ควบคุมคุณภาพ การซ่อมบารุงรักษา และความปลอดภัยในการทางานได้อย่างเป็นระบบ
3. มีความรู้ด้านสถิติประยุกต์และวิศวกรรมข้อมูล เพื่อการสร้างแบบจาลองในอุตสาหกรรม
และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิศวกรรมได้
4. สามารถใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องมือ ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม เพื่อการออกแบบระบบการผลิตสมัยใหม่ได้

ชั้นปีที่ 4

1. สามารถนาเอาทักษะและความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรมาปฏิบัติงาน หรือแก้ปัญหา
หรื อสร้ างสรรค์ผลงาน หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการตามหลั กวิชาชีพของ
วิศวกรรมอุตสาหการได้อย่างเป็นระบบและมีความคุ้มค่า ผ่านสหกิจศึกษาและโครงงาน

5. กาหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 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. จานวนนักศึกษา
7.1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
60

แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต
2563
2564
2565
60
60
60
60

8. หลักสูตร
8.1) จานวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ)
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
8.2) โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
2.2 แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ภาคปฏิบัติโทความเป็นผู้ประกอบการ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

2566
60
60

188

หน่วยกิต

188

หน่วยกิต

38
15
15
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

133
27
34
52
20
133
27
34
52
8
12
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

8.3) แผนการศึกษา
แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
202108 การรู้ดิจิทัล
ปีที่
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
1
เรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
ปีที่
2 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
533221 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

หน่วย
ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
4 103102 แคลคูลัส 2
1 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
2 202201 ทักษะชีวิต
1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

หน่วย
ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
4 103105 แคลคูลัส 3
4 105102 ฟิสิกส์ 2
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 531101 วัสดุวิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2

หน่วย
กิต
4
4
1
3
4
2

17
รวม
3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

17
รวม
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3 529291 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน

18
3
1

2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
4 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1

2 533251 การศึกษาวิธีการทางานอุตสาหกรรม
4 533263 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมอุตสาหการขั้น
พื้นฐาน
4 533265 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับ
วิศวกรรมอุตสาหการ
4 533266 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
สาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
21
รวม
4 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
4 533324 การบริหารงานซ่อมบารุง
2 533331 ความคิดและการจัดการเชิงระบบ
2 533421 วิศวกรรมความปลอดภัย
4 วิชาเลือกบังคับ (2)
4

4
1

3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2

4 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
4 533261 กรรมวิธีการผลิต
2 533262 ปฏิบตั ิการกรรมวิธีการผลิต

รวม
533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1
533304 ปฏิบตั ิการแบบจาลองทาง
อุตสาหกรรม
533348 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมข้อมูล
ปีที่
533350 วิศวกรรมเครื่องมือ
3
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

22
รวม
4 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
1 533341 การควบคุมคุณภาพ
533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่
1 533352 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3 วิชาเลือกเสรี (2)
2 วิชาเลือกบังคับ (1)
4
2

รวม
533473 การผลิตแบบลีน
533490 เตรียมสหกิจศึกษา
ปีที่
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง
4
วิชาเลือกบังคับ (3)
รวม

17
รวม
2 533491 สหกิจศึกษา 1
1
2
4
9
รวม

1
1
2
13
4
4
2
4
4

20
รวม
8 วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาเลือกบังคับ (5)

18
4
4

8

8
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แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ)
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
202108 การรู้ดิจิทัล
ปีที่
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
1
เรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
ปีที่ 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
2 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

ปีที่
3

ปีที่
4

รวม
533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1
533304 ปฏิบตั ิการแบบจาลองทาง
อุตสาหกรรม
533348 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมข้อมูล
533350 วิศวกรรมเครื่องมือ
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
รวม
205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการ
สร้างธุรกิจใหม่
205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสาหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
205307 แผนธุรกิจและจัดหาเงินทุน
533473 การผลิตแบบลีน
205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการ
หรือ เตรียมบ่มเพาะประกอบการ
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง
รวม

หน่วย
ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
4 103102 แคลคูลัส 2
1 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
2 202201 ทักษะชีวิต
1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

หน่วย
ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
4 103105 แคลคูลัส 3
4 105102 ฟิสิกส์ 2
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 531101 วัสดุวิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2

หน่วย
กิต
4
4
1
3
4
2

17
รวม
3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

17
รวม
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3 529291 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน

18
3
1

2
4
4
4
2

2 533251 การศึกษาวิธีการทางานอุตสาหกรรม
4 533263 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมอุตสาหการขั้น
4
พื้นฐาน
4 533265 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับ
1
วิศวกรรมอุตสาหการ
533266 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
21
รวม
4 533331 ความคิดและการจัดการเชิงระบบ
4 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

4
1

3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบตั ิการกรรมวิธีการผลิต

22
รวม
4 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
1 533341 การควบคุมคุณภาพ
1
3
2
4
2
17
3

1
1
2
13
2
4

533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่
533352 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาบังคับ (1)

2 533324 การบริหารงานซ่อมบารุง
2 533421 วิศวกรรมความปลอดภัย
4 วิชาเลือกบังคับ (2)
4

4
4
4

รวม
205492 สหกิจศึกษาประกอบการ
หรือ 205493 การบ่มเพาะประกอบการ

20
รวม
8 วิชาเลือก โทความเป็นผู้ประกอบการ (1)
วิชาเลือก โทความเป็นผู้ประกอบการ (2)

18
2
2

8

4

2
3
2
1
2
13

รวม
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9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
9.1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คุณสมบั ติของผู้ เข้าศึกษาเป็ น ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ว่าด้ว ยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561
10. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขัน ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เข้ามามี
บทบาทและมีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ
สามารถน าหรื อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม เข้ า มาใช้ ใ ห้ เ ป็ น ข้ อ ได้ เ ปรี ย บหรื อ นวั ต กรรมที่ ส ร้ า ง
ความสามารถในกิ จ การธุ ร กิ จ รวมถึ ง การดู แ ลก ากั บ ให้ อ งค์ ก รสามารถท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว เรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ เ พื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ และมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ
11.) ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัต
ระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้าง
ความเป็ น เลิ ศในการประยุ กต์เทคโนโลยี และพัฒ นานวัตกรรมอี กทั้ งยังเป็นภาระหนึ่ง ของพันธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มีไว้ดังนี้
(1) ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
(2) วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทาง วิชาการและการนาผลการวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
(3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
(4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(5) ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รายนามคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 12/2562) ดังนี้
1. รองศาสตรจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ*
2. ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล*
3. นายวิศรุตน์ ไชยเพ็ชร*
4. ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ*
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์
9. อาจารย์ ดร.จงกล ศรีธร
10. อาจารย์ ดร.นรา สมัตถภาพงศ์
11. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมายเหตุ :

* หมายถึง กรรมการภายนอก

เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

(ร่าง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มคอ.2

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่อหลักสูตร ...................................................................................................................1
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา.............................................................................................................1
3 วิชาเอก .......................................................................................................................................1
4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ........................................................................................1
5 รูปแบบของหลักสูตร ...................................................................................................................1
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร .............................................2
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน.....................................................2
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา .........................................................................2
9 ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ..........................................3
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน.......................................................................................................4
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ...........4
12 ผลกระทบจากสถานการภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน .................................................................................................................................4
13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสานักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน .............................5
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ...................................................................7
2 แผนพัฒนาปรับปรุง .....................................................................................................................9
หมวดที่ 3
1
2
3
4
5

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา.............................................................................................................. 10
การดาเนินการหลักสูตร ............................................................................................................ 10
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ...................................................................................................... 12
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การภาคสนาม..................................................................... 42
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย ....................................................................... 42

ก

มคอ.2

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา................................................................................. 44
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ........................................................................................ 45
3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ ........................................... 55
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ......................................................... 70
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ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สานักวิชา :

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.

2.

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

3.

วิชาเอก
ไม่มี

4.

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
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 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการ
เรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ พ.ศ. 2557 เพื่อกาหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะกรรมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2562
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่
เดือน พ.ศ. 2562

7.

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในปีการศึกษา 2562

8.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา










วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร
วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรความปลอดภัย
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
วิศวกรขาย
วิศวกรออกแบบ
วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อ
วิศวกรดูแลระบบโลจิสติกส์ในหน่วยงานบริการ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง
วิศวกรซ่อมบารุงรักษา
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9.

ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
รศ. ดร.พรศิริ จงกล

ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล

ผศ. ดร.จงกล ศรีธร

ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์

อ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
- Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University,
Canada, พ.ศ.2543
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,พ.ศ.2534
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,พ.ศ.2532
- 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
- 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
- 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
- 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 อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560 – 2579 ได้วางรากฐานการปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่
ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน ตามแนวทาง Thailand 4.0 ด้วยการสร้างคนและความเข้มแข็งด้าน
เทคโนโลยีไปพร้อมกับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ Thailand
4.0 นั้น จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1. สินค้าเชิงนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง
2. การขับเคลื่อนด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และ 3. การเพิ่มบทบาทของภาค
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มให้สูงมากขึ้น ดังนั้น วิศวกรอุตสาหการในยุค Thailand 4.0 ต้องสามารถนาองค์ความรู้
ต่าง ๆ ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรมและนวัตกรรมให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะในส่วนของงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุด เพราะเป้าหมายของ Thailand 4.0
นอกจากมุ่งเน้ นด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังให้ความสาคัญแก่ด้านสังคม โดยให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุ ณภาพ
กล่าวคือ มีความเป็นธรรม เข้มแข็ง มีความเหลื่อมล้าน้อย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนา
ประเทศร่วมกัน และมีคนไทย 4.0 ซึ่งก็คือคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 (มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถสูง มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม เป็น Digital Thai และเป็นคนไทยสากล (Global-Thai)
ด้วย ดังนั้นวิศวกรอุตสาหการจึงจาเป็นต้องมีทักษะดังกล่าวเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ
12. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒ นาหลักสู ตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เข้า
มามี บ ทบาทและมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ภายในประเทศในทุ ก ระดั บ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางวิ ศ วกรรม
อุตสาหการที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทาง
ธุ ร กิ จ สามารถน าหรื อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม เข้ า มาใช้ ใ ห้ เ ป็ น ข้ อ ได้ เ ปรี ย บหรื อ นวั ต กรรทที่ ส ร้ า ง
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ความสามารถในกิ จ การธุ ร กิ จ รวมถึ ง การดู แ ลก ากั บ ให้ อ งค์ ก รสามารถท างานอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้ นการเป็นสถาบันการเรียนรู้
พลวัตระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้าง
ความเป็ น เลิ ศ ในการประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี และพั ฒ นานวั ต กรรมอี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ภาระหนึ่ ง ของพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มีไว้ดังนี้
(1) ผลิ ตและพัฒ นาก าลั งคนระดั บสู ง ทางด้านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
(2) วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการและการนาผลการวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
(3) ปรั บ แปลง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ ให้ ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
(4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(5) ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสานักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจโดยให้
ส านั กวิช า หรื อสาขาวิช าที่มีความเชี่ย วชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้ รับผิ ดชอบในการเปิดสอนรายวิช าที่ มี
นักศึกษาเรียนร่วมกันหลากหลายหลักสูตร อีกทั้งได้เชิญคณาจารย์ และวิทยาการจากภาครัฐ เอกชนอื่น ๆ ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมสอน
13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนโดยสานักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ๆ
 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส และ สมการ
อนุพันธ์ เปิดสอนโดยสานักวิชาวิทยาศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอนโดยสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม


กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม



กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมโลหการ
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
533021 การจัดการอุตสาหกรรม
4 หน่วยกิต
(Industrial Management)
533042 ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับงานวิศวกรรม
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
หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาหลักสูตร
ผลิตวิศวกรอุตสาหการที่เป็นผู้รู้และนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประกอบวิชาอาชีพและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังมีความรับผิ ดชอบต่อสังคม
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
ส านั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการผลิตวิศวกรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และมีความ
ใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน การจัดอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับพนักงานของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับช่างเทคนิค วิศวกร และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ศ วกร
อุตสาหการ ที่มีความรู้ ที่ทัน สมัย และสากล มีความช านาญในการลงมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ อีกทั้งสามารถทางานร่วมกับ
เพื่อนร่วมงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทน
ต่อปัญหา อุปสรรค และแรงกดดันต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มีพื้นฐานกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา โดยอาศัยหลักการดาเนินการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งเป็นผู้
ที่รู้จักแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะเป็นการพัฒนาตน พัฒนาองค์กร ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
(1) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเชิงเทคนิคทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่พบในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
(2) บัณฑิตสามารถสร้างแบบจาลอง วิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลระบบการทางานให้
เป็นไปตามข้อกาหนดภายใต้ข้อจากัดทางเศรษฐศาสตร์
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(3) บัณฑิตสามารถแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว
และมีภาวะผู้นาในบริบทขององค์กรที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
(4) บัณฑิตสามารถทางานได้ในสาขาที่หลากหลายเช่น การบริการทางการแพทย์ ธุรกิจ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(5) บัณฑิตสามารถใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารในการทางานกับบุคคลอื่น รวมถึงการทางานเป็นทีม
(6) บัณฑิตมีจริยธรรมทางวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพในการดารงชีวิต
(2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
(3) มีทักษะการคิดอย่ างสร้างสรรค์และมีอิสระในการแสวงหาความรู้ เพื่อเข้าใจตนเองและ
ประชาคมที่ตนอาศัย
(4) มีจิตสานึกประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม
(5) มีภูมิคุ้มกันทางปัญญาและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
(6) มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษา และมีประสบการณ์ทางสังคม
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2.

แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
วิศวกรรมอุตสาหการให้มี
จากหลักสูตรในระดับสากลที่
มาตรฐานสูง
ทันสมัย
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
กับความต้องการของ
ความต้องการของ
อุตสาหกรรม และการ
ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
นี้อาจเข้าทางานได้

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน - สนับสนุนบุคลากรด้านวิชาการ
การสอนและบริการวิชาการ
ให้ทางานบริการวิชาการและ
ให้มีประสบการณ์จากการนา
การทางานวิจัยแก่องค์กร
ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ภายนอก
ไปปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตร
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร

- บทความวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของวิศวกรอุตสาหการที่สถาน
ประกอบการพึงประสงค์
- การประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ
- ผลการสารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการที่
สถานประกอบการต้องการ
- ปริมาณงานบริการวิชาการและ
ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร

2.2 ด้านความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม

กลยุทธ์
- ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจา

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
- ผลการประเมินความพึงพอใจใน

- มีคณะกรรมการจาก
ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร

การใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินงาน 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

1.2
1.3

2.

2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 16 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 8 หน่วยกิต
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิตเทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค

การดาเนินการหลักสูตร
2.1

วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ

2.2

2.3

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ฉ)
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า







ปัญหาการปรับตัว
ขาดความรู้และเทคนิควิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
ปัญหาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ขาดเป้าหมายของการศึกษา
ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับค่อนข้างอ่อน
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
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2.4

กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัว

กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ก าหนดให้ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาคอยดู แ ลเอาใจใส่ ใ กล้ ชิ ด รวมทั้ ง มี
นักศึกษารุ่นพี่คอยให้คาแนะนาในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
มีการให้คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์ที่
สอนวิชาการต่างๆด้วย
ได้ รั บ ค าแนะน าจากทุ ก คนที่ เ กี่ ยวข้ อ ง การเข้ า ร่ ว มในชมรมต่า งๆที่
ตนเองสนใจ
การเรียนให้ ได้ผลดี ร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลั ยตามสมควร
เพื่อจะได้มีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป
จัดให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เ รียนแล้วมีความรู้สามารถอ่านเขียน
และพูดได้พอสมควร
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้ าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่า
จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษา

วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
การใช้ชีวิต
เป้าหมายของการศึกษา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อ
การเรียน
2.5

แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
จานวนที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

2562
60

2563
60
60

ปีการศึกษา
2564
60
60
60

-

-

-
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2565
60
60
60
60
60

2566
60
60
60
60
60
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2.6

งบประมาณตามแผน

รายการ

2562

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2564

2563

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
งบดาเนินการ 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
หมายเหตุ 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 จานวนหน่วยกิต
แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ)
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

188

หน่วยกิต

188

หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
12

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

มคอ.2
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

133 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

34 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

52 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต

2.2 แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ)133 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

27 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

52 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ

8 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ภาคปฏิบัติโทความเป็นผู้ประกอบการ
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชา

9 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
15 หน่วยกิต
202108 การรู้ดิจิทัล

2(2-0-4)

(Digital Literacy)
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้

1(0-2-1)

(Use of Application Programs for Learning)
202201 ทักษะชีวิต

3(3-0-6)

(Life Skills)
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
(Citizenship and Global Citizens)

3(3-0-6)

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

(Man, Society and Environment)
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202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Man, Economy and Development)
- กลุ่มวิชาภาษา
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3(3-0-6)

15 หน่วยกิต
3(3-0-6)

(English for Communication I)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication II)

3(3-0-6)

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3(3-0-6)

(English for Academic Purposes)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

(English for Specific Purposes)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Careers)
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

3(3-0-6)

8 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือก จากรายวิชาดังต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2(2-0-4)

(Thai for Communication)
202175 ศิลปวิจักษ์

2(2-0-4)

(Art Appreciation)
202181 สุขภาพองค์รวม
(Holistic Health)

2(2-0-4)

202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
(Professional and Community Engagement)

2(1-2-3)

202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน

2(2-0-4)

(Law in Daily Life)
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
(Pluri-Cultural Thai Studies)
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202331 อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)

2(2-0-4)

202373 การคิดเชิงออกแบบ

2(2-0-4)

(Design Thinking)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ

133 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
102111
102112
103101
103102
103105
105101
105102
105191
105192

เคมีพื้นฐาน 1
(Fundamental Chemistry I)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
(Fundamental Chemistry Laboratory I)
แคลคูลัส 1
(Calculus I)
แคลคูลัส 2
(Calculus II)
แคลคูลัส 3
(Calculus III)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
523101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

27 หน่วยกิต
4(4-0-8)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

34 หน่วยกิต
2(1-3-5)

(Computer Programming I)
523201

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Programming II)
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525101

การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2(1-3-5)

(Engineering Graphics I)
525202

เทอร์โมไดนามิกส์ 1
(Thermodynamics I)

4(4-0-8)

525206

การเขียนแบบวิศวกรรม 2

2(1-3-5)

529290

(Engineering Graphics II)
วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน

4(4-0-8)

529291

530201

(Fundamental of Electrical Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
(Fundamental of Electrical Engineering
Laboratory)
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

1(0-3-3)

4(4-0-8)

(Engineering Statics)
531101

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

4(4-0-8)

533241

สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

4(4-0-8)

533261

(Statistics for Industrial Engineering)
กรรมวิธีการผลิต

4(4-0-8)

(Manufacturing Processes)
533262

ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes Laboratory)

- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
533221
533251
533263

1(0-3-3)

52 หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Economy)
การศึกษาวิธีการทางานอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Work Study)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน
1(0-3-3)
(Fundamental of Industrial Engineering Laboratory)
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533265

533266

533301
533304
533321
533323
533324
533331
533341
533348
533349
533350
533351
533352

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
(Mechanical Engineering Laboratory for
Industrial Engineering)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
(Information Technology Laboratory
for Industrial Engineering)
การวิจัยการดาเนินงาน 1
(Operations Research I)
ปฏิบัติการแบบจาลองทางอุตสาหกรรม
(Industrial Simulation Laboratory)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Plant Layout)
การบริหารงานซ่อมบารุง
(Maintenance Management)
ความคิดและการจัดการเชิงระบบ
(Systems Thinking and Management)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล
(Data Engineering Laboratory)
การประกันคุณภาพสมัยใหม่
(Modern Quality Assurance)
วิศวกรรมเครื่องมือ
(Tool Engineering)
การควบคุมทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control)
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
(Industrial Automation)

17

1(0-3-3)

1(0-3-3)

4(4-0-8)
1(0-3-3)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
1(0-3-3)
2(2-0-4)
3(2-3-7)
2(1-3-5)
2(1-3-5)
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533421
533473
533499

วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
การผลิตแบบลีน
(Lean Manufacturing)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง
(Industrial Engineering Capstone Project)

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
แบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)

4(4-0-8)
2(2-0-4)
2(2-0-24)

20 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(Supply Chain Management and Logistics)
533302
533325
533326

533327
533328
533329
533330
533343

การวิจัยดาเนินงาน 2
(Operations Research II)
พื้นฐานการจัดกาหนดการ
(Fundamentals of Scheduling)
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
(Information Technology for Supply
Chain Management)
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse Management)
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
การขนส่งและการกระจาย
(Transportation and Distribution)
การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ
(Material handling Systems Design)
การจาลองระบบและการประยุกต์
(Simulation Systems and Applications)
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4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

มคอ.2
533429

วิศวกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Engineering)

4(4-0-8)

2. กลุ่มวิชาด้านระบบการผลิต (Manufacturing System)
533362
533363
533364
533365
533366
533367
533371
533372

การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process Analysis)
การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Integrated Manufacturing)
พื้นฐานการออกแบบสาหรับการผลิต
(Introduction to Design for Manufacturing)
วิยุตคณิตสาหรับการผลิต
(Discrete Mathematics for Manufacturing)
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
(Modern Industrial Automation)
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
(Advanced Manufacturing Processes)
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
(Industrial Machine Tools)
กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ
(Forming Processes)

4(3-3-8)
4(4-0-8)
4(3-3-8)
4(4-0-8)
4(3-3-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

3. กลุ่มวิชาด้านสถิติและการจัดการคุณภาพ
(Statistic and Quality Management)
533344

533345

ระบบคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมและการบริการ
สมัยใหม่
(Quality System for Modern Industrial
and Services)
เครื่องมือคุณภาพสาหรับการเพิ่มผลผลิต
(Quality Tools for Productivity
Improvement)
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4(4-0-8)

4(4-0-8)

มคอ.2
533346
533441
533442

การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์
(Regression Analysis and Forecasting)
การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม
(Design of Industrial Experiment)
ความเชื่อถือได้สาหรับการจัดการคุณภาพ
(Reliability for Quality Management)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

4. กลุ่มวิชาด้านแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics)
533373
533374
533375
533376
533377

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automation and Control Systems)
การผลิตแบบอัตโนมัติ
(Manufacturing Automation)
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการมองเห็น
(Industrial Robotics and Machine Vision)
ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง
(Computer System and Interfacing)
ระบบการควบคุมและแบบจาลอง
(Modeling and Control System)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

5. กลุม่ วิชาเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง
(Advance Technique in Industrial Engineering)
533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณใน
อุตสาหกรรม
(Industrial Cost Analysis and Budgeting)
533342 การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance)
533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control and Automation)
533378 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ
(Welding Engineering)
20

4(4-0-8)

4(4-0-8)
4(3-3-8)
4(4-0-8)

มคอ.2
533423 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environmental Management)
533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น
(Introduction to Expert System)
533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
(Industrial Law)
533426 ความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
533427 องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม
(Industrial Organization and Management)
533428 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
(Decision Analysis)
533443 การวางแผนและการวิเคราะห์คุณภาพ
(Quality Planning and Analysis)
533451 การยศาสตร์
(Ergonomics)
533461 การขึ้นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์
(Presswork and Die Design)
533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สาหรับระบบการผลิต
อัตโนมัติ
(Computer Control for Automated
Production System)
533463 ระบบการสั่งการในกระบวนการผลิต
(Manufacturing Execution System)
533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
(Project Feasibility Studies)
533465 วิศวกรรมคุณค่า
(Value Engineering)
533466 การกาจัดของเสียของอุตสาหกรรม
(Industrial Waste Treatment)
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์
(Packaging and Labeling Design)
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1(1-0-2)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

มคอ.2
533468 วิศวกรรมย้อนรอย
(Reverse Engineering)
533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
(Flexible Manufacturing System)
533470 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
(Advanced Welding Engineering)
533471 กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์
(Laser Welding Process)
533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
(Non Destructive Examination Technology)
533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
(Special Problems in Industrial Engineering I)
533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
(Special Problems in Industrial Engineering II)
533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
(Special Problems in Industrial Engineering III)
533484 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
(Advanced Topics in Industrial Engineering I)
533485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
(Advanced Topics in Industrial Engineering II)
533486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
(Advanced Topics in Industrial Engineering III)
533487 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4
(Advanced Topics in Industrial Engineering IV)

4(4-0-8)

- กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ
แบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ)

12 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาบังคับ
205305

ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่
(Entrepreneurship and new Venture
Creation)
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4(3-3-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

8 หน่วยกิต
3(3-0-6)

มคอ.2
205306

205307

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

2(2-0-4)

3(3-0-6)

(Business Plan and Financing)
- กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

4 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
205381

นวัตกรรมแบบจาลองธุรกิจ

2(1-2-3)

(Business Model Innovation)
205382

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
(Product and Service Design)

2(1-2-3)

205383

ประเด็นกฎหมายสาหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม

2(2-0-4)

205384

205385

(Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs)
กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับธุรกิจ
นวัตกรรม
(Intellectual Property Strategies for
Innovative Business)
การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

2(2-0-4)

2(1-2-3)

(Social Innovation Development)
205386

ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม

2(1-2-3)

(Social Entrepreneurship)
205387

ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
(Technopreneurship)

2(1-2-3)

205388

โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ

2(2-0-4)

(Entrepreneurial Logistics)
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มคอ.2
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา
9 หน่วยกิต
นั กศึกษาสหกิจศึกษาจะต้ องลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาเตรียมสหกิจศึ กษาจานวน 1
หน่วยกิต ในภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาค
การศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่กาหนดโดยสาขาวิชา คิดเป็นปริมาณการศึกษา 8 หน่วยกิต นักศึกษา
สหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1
ครั้งก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษาตามลาดับดังนี้
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) นักศึกษาสามารถที่จะลงรายวิชาต่อไปนี้เพื่อใช้ทดแทนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา
205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ
1 หน่วยกิต
เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ
(Pre-Enterprise Cooperative Education or
Pre-Enterprise Incubation)
205492 สหกิจศึกษาประกอบการ
(Enterprise Cooperative Education)

8 หน่วยกิต

205493 การบ่มเพาะประกอบการ

8 หน่วยกิต

(Enterprise Incubation)
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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8 หน่วยกิต

มคอ.2
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขประจารายวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก 533XXX นับจากซ้ายมือ มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1
หมายถึง สานักวิชาที่รับผิดชอบ
เลข 5 หมายถึง สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักที่ 2 และ 3
หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ
เลข 33 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักที่ 4
หมายถึงระดับชั้นปี โดย
เลข 2 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
เลข 3 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
เลข 4 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
หลักที่ 5
หมายถึง กลุ่มวิชาต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
เลข 0-1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการวิจัยการดาเนินงานและการ
วิเคราะห์ระบบ
เลข 2-3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการจัดการทางอุตสาหกรรม
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาทางสถิติศาสตร์ประยุกต์
เลข 5-7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการยศาสตร์และระบบการผลิต
เลข 8 หมายถึง กลุ่มปัญหาเฉพาะทางและรายวิชาสัมมนา
เลข 9 หมายถึง โครงการปัญหาพิเศษ
หลักที่ 6
หมายถึง ลาดับของรายวิชาในกลุ่มวิชานั้น
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มคอ.2
3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ชั้นปี

หน่วย
ภาคการศึกษาที่ 2
กิต
4 103102 แคลคูลัส 2
1 105101 ฟิสิกส์ 1
4 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
2 202201 ทักษะชีวิต
1 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ภาคการศึกษาที่ 1

102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
202108 การรู้ดิจิทัล
ปีที่
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
1
เรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

หน่วย
ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
4 103105 แคลคูลัส 3
4 105102 ฟิสิกส์ 2
1 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
3 202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 531101 วัสดุวิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)
2

หน่วย
กิต
4
4
1
3
4
2

17
รวม
3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

17
รวม
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3 529291 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน

18
3
1

2 525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
4 525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1

2 533251 การศึกษาวิธีการทางานอุตสาหกรรม
4 533263 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมอุตสาหการขั้น
พื้นฐาน
4 533265 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับ
วิศวกรรมอุตสาหการ
4 533266 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
สาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
21
รวม
4 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
4 533324 การบริหารงานซ่อมบารุง
2 533331 ความคิดและการจัดการเชิงระบบ
2 533421 วิศวกรรมความปลอดภัย
4 วิชาเลือกบังคับ (2)
4

4
1

3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2

รวม
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
ปีที่
2 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

4 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน

533221 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

4 533261 กรรมวิธีการผลิต
2 533262 ปฏิบตั ิการกรรมวิธีการผลิต

รวม
533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1
533304 ปฏิบตั ิการแบบจาลองทาง
อุตสาหกรรม
533348 ปฏิบตั ิการวิศวกรรมข้อมูล
ปีที่
533350 วิศวกรรมเครื่องมือ
3
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)

22
รวม
4 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
1 533341 การควบคุมคุณภาพ
533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่
1 533352 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3 วิชาเลือกเสรี (2)
2 วิชาเลือกบังคับ (1)
4
2

รวม
533473 การผลิตแบบลีน
533490 เตรียมสหกิจศึกษา
ปีที่
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง
4
วิชาเลือกบังคับ (3)
รวม

17
รวม
2 533491 สหกิจศึกษา 1
1
2
4
9
รวม

1
2
13
4
4
2
4
4

20
รวม
8 วิชาเลือกบังคับ (4)
วิชาเลือกบังคับ (5)

18
4
4

8

8

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 188 หน่วยกิต
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1

รวม

มคอ.2
Undergraduate Course Placement : Major (Industrial Engineering)
Fist Trimester
102111 Fundamental Chemistry I
102112 Fundamental Chemistry
Laboratory I
103101 Calculus I
202108 Digital Literacy
202109 Use of Application Programs for
Learning
203101 English for Communication I
525101 Engineering Graphics I
Total
202203 Man, Society and Environment

Second Trimester

Cr

Third Trimester

Cr

103102 Calculus II
105101 Physics I

4
4

103105 Calculus III
105102 Physics II

4
4

4
2
1

105191 Physics Laboratory I
202201 Life Skells
213102 English for Communication II

1
3
3

105192 Physics Laboratory II
202202 Citizenship and Global Citizens
531101 Engineering Materials

1
3
4

2

General Education Elective (1)

2

17
Total
3 213305 English for Careers

18
3

213203 English for Academic Purposes

3 523101 Computer Programming I
2
17
Total
3 202207 Man, Economy and
Development
3 213204 English for Specific Purposes

3

1

523201 Computer Programming II
530201 Engineering Staticss

2
4

525206 Engineering Graphics II
525202 Thermodynamics I

2
4

533241 Statistics for Industrial
Engineering

4

529290 Fundamental of Electrical
Engineering

4

533221 Engineering Economy

4

533261 Manufacturing Processes

4

General Education Elective (2)

2

533304 Industrial Simulation Laboratory
533348 Data Engineering Laboratory

533262 Manufacturing Processes
Laboratory
22
Total
4 533321 Production Planning and
Control
1 533341 Quality Control
1 533349 Modern Quality Assurance

533350 Tool Engineering
533351 Industrial Control
Free Elective (1)
General Education Elective (4)
Total
533473 Lean Manufacturing
533490 Pro-Cooperative Education

3
2
4
2
17
2
1

Total
533301 Operations Research I

SENIOR
SENIOR

JUNIOR

Cr
4
1

SOPHOMORE

SOPHOMORE

FRESHMAN

Year

533499 Industrial Engineering Capstone
Project
Technical Elective (3)
Total

1

529291 Fundamental of Electrical
Engineering Laboratory
533251 Industrial Work Study
533263 Fundamental of Industrial
Engineering Laboratory
533265 Mechanical Engineering
Laboratory
for Industrial Engineering
533266 Information Technology
Laboratory
for Industrial Engineering
General Education Elective (3)

4
1
1
1
2

21
Total
4 533323 Plant Layout

13
4

4
2

4
2

533324 Maintenance Management
533331 System Thinking and
Management
533421 Safety Engineering
Technical Elective (2)

533352 Industrial Automation
Free Elective (2)
Technical Elective (1)

2
4
4

4
4

Total
533491 Cooperative Education I

20
Total
8 Technical Elective (4)
Technical Elective (5)

18
4
4

8

8

2
4
9

Total

Grand Total 188 Credits
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Total

มคอ.2
3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบเอก-โท (วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ)
ชั้นปี

หน่วย
กิต
4 103102
1 105101
4 105191
2 202201
1 213102

ภาคการศึกษาที่ 1

102111
102112
103101
202108
ปีที่
202109
1

เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
แคลคูลัส 1
การรู้ดิจทิ ัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
เรียนรู้
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
รวม
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
ปีที่ 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
2 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)

ปีที่
3

ปีที่
4

หน่วย
กิต
4
4
1
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ 1
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2

3 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2
17
รวม
3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2
4
4
4
2

รวม
533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1
533304 ปฏิบัติการแบบจาลองทาง
อุตสาหกรรม
533348 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล
533350 วิศวกรรมเครือ่ งมือ
533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเสรี (1)
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)
รวม
205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการ
สร้างธุรกิจใหม่
205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสาหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
205307 แผนธุรกิจและจัดหาเงินทุน
533473 การผลิตแบบลีน
205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการ
หรือ เตรียมบ่มเพาะประกอบการ
533499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขัน้ สูง
รวม

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
533261 กรรมวิธีการผลิต
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิต

22
รวม
4 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
1 533341 การควบคุมคุณภาพ
1
3
2
4
2
17
3

533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่
533352 ระบบอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม
วิชาเลือกเสรี (2)
วิชาบังคับ (1)
รวม
205492 สหกิจศึกษาประกอบการ
205493 การบ่มเพาะประกอบการ

ภาคการศึกษาที่ 3
103105 แคลคูลัส 3
105102 ฟิสิกส์ 2
105192 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
531101 วัสดุวิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)

หน่วย
กิต
4
4
1
3
4
2

2
17
รวม
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน

18
3
1

2 533251 การศึกษาวิธกี ารทางานอุตสาหกรรม
4 533263 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขัน้
4
พืน้ ฐาน
4 533265 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกลสาหรับ
1
วิศวกรรมอุตสาหการ
533266 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)
21
รวม
4 533331 ความคิดและการจัดการเชิงระบบ
4 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

4
1

2 533324 การบริหารงานซ่อมบารุง
2 533421 วิศวกรรมความปลอดภัย
4 วิชาเลือกบังคับ (2)
4
20
รวม
หรือ 8 วิชาเลือก โทความเป็นผู้ประกอบการ (1)
วิชาเลือก โทความเป็นผู้ประกอบการ (2)

1
1
2
13
2
4
4
4
4

18
2
2

2
3
2
1
2
13

รวม

8

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 188 หน่วยกิต
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รวม

4

มคอ.2
Undergraduate Course Placement : Major-Minor (Industrial Engineering –Entrepreneur)
Fist Trimester

Cr

Second Trimester

102111 Fundamental Chemistry I
4 103102 Calculus II
102112 Fundamental Chemistry Laboratory 1 105101 Physics I
I
103101 Calculus I
4 105191 Physics Laboratory I
202108 Digital Literacy
2 202201 Life Skells
202109 Use of Application Programs for
1 213102 English for Communication II
Learning
203101 English for Communication I
3 523101 Computer Programming I
525101 Engineering Graphics I
2
Total
17
Total
202203 Man, Society and Environment
3 202207 Man, Economy and
Development
213203 English for Academic Purposes
3 213204 English for Specific Purposes

Cr

Third Trimester

Cr

4
4

103105 Calculus III
105102 Physics II

4
4

1
3
3

105192 Physics Laboratory II
202202 Citizenship and Global Citizens
531101 Engineering Materials

1
3
4

2

General Education Elective (1)

2

17
3

Total
213305 English for Careers

18
3

3

1

523201 Computer Programming II
530201 Engineering Staticss

2
4

525206 Engineering Graphics II
525202 Thermodynamics I

2
4

533241 Statistics for Industrial Engineering

4

529290 Fundamental of Electrical
Engineering

4

533221 Engineering Economy

4

533261 Manufacturing Processes

4

General Education Elective (2)

2

1

Total
533301 Operations Research I

22
4

21
4

Total
533323 Plant Layout

13
4

533304 Industrial Simulation Laboratory
533348 Data Engineering Laboratory
533350 Tool Engineering
533351 Industrial Control
Free Elective (1)
General Education Elective (4)
Total
205305 Entrepreneurship and New
Venture Creation
205306 Go-to-Market Strategies for
Innovative Product
and Service
205307 Business Plan and Financing
533473 Lean Manufacturing
205395 Pre-Enterprise Cooperative
Education or
Pre-Enterprise Incubation
533499 Industrial Engineering Capstone
Project
Total

1
1
3
2
4
2
17
3

533262 Manufacturing Processes
Laboratory
Total
533321 Production Planning and
Control
533341 Quality Control
533349 Modern Quality Assurance
533352 Industrial Automation
Free Elective (2)
Technical Elective (1)

529291 Fundamental of Electrical
Engineering Laboratory
533251 Industrial Work Study
533263 Fundamental of Industrial
Engineering Laboratory
533265 Mechanical Engineering
Laboratory
for Industrial Engineering
533266 Information Technology
Laboratory
for Industrial Engineering
General Education Elective (3)

4
2
2
4
4

533324 Maintenance Management
533331 System Thinking and Management
533421 Safety Engineering
Technical Elective (2)

4
2
4
4

SENIOR
SENIOR

JUNIOR

SOPHOMORE

SOPHOMORE

FRESHMAN

Year

Total
205492 Enterprise Cooperative Education
Or 205493 Enterprise Incubation

20
8

2

4
1
1
1
2

Total
Minor-Entrepreneurship Elective (1)

18
2

Minor-Entrepreneurship Elective (2)

2

3
2
1
2
13

Total

Grand Total 188 Credits
29

8

Total

4

มคอ.2
3.1.5

คาอธิบายรายวิชา

คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก.
3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1. รศ. ดร.พรศิริ จงกล*

2.

ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล*

3.

ผศ. ดร.จงกล ศรีธร*

4.

ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์*

5.

อ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์*

คุณวุฒิ สาขาวิชา
- Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, Canada,
พ.ศ.2543
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.
2534
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2532
- Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian
Institute of Technology, พ.ศ.2543
- วศ.ม. (ระบบการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
พ.ศ.2543
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.
2541
- Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations
Management), University of Nottingham, UK, พ.ศ.2553
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2544
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี พ.ศ.2542
- 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
- 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

หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
30

มคอ.2
3.2.2 อาจารย์ประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
1
รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชานิประศาสน์ Ph.D. (Mechanical Engineering), University of
Pittsburgh, U.S.A., พ.ศ. 2535
2
ผศ. ดร.กระวี ตรีอานรรค
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2554
3
รศ. ดร.กษมา จารุกาจร
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 สุดตาชาติ
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 เฟื่องขจร
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

31

มคอ.2
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
15 ผศ.คธา วาทกิจ
16

ผศ. ดร.คะชา ชาญศิลป์

17

ผศ. ดร.จงกล ศรีธร

18

ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร

19

อ.จรูญศักดิ์ สมพงศ์

20

อ.จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์

21

ผศ. ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล

22

อ. ดร.จิตติมา วระกุล

23

รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล

24
25

ผศ. ดร.จิรัชญา อายะวรรณา
รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร

26

อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล

27

อ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้

28

ศ. ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย

คุณวุฒิ สาขาวิชา
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2545
Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies), Edith
Cowan University, Australia, พ.ศ. 2546
Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations
Management), The University of Nottingham, U.K.,
พ.ศ. 2553
Ph.D. (Environmental Technology), Ehime
University, Japan, พ.ศ. 2546
M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess
Technology), Asian Institute of Technology,
พ.ศ. 2552
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2557
Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western
Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2544
Ph.D. (Functional Control System Engineering),
Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2561
Ph.D. (System analysis), Control and Processing
information, St. Petersburg State University of
Aerospace Instrumentation, Russia, พ.ศ. 2546
ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, พ.ศ. 2556
Ph.D. (Environmental Engineering), The University of
Western Australia, Australia, พ.ศ. 2544
Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey
Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2549
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2552
Ph.D. (Mineral Processing), The Pennsylvania State
University, U.S.A., พ.ศ. 2529
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มคอ.2
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
29 รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา
30

ผศ. ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ

31

อ. ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์

32

อ. ดร.เชษฐา ชุมกระโทก

33

ผศ.เชาวน์ หิรัญตียะกุล

34

รศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

35

ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์

36

อ. ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม

37

ผศ. ดร.เดโช เผือกภูมิ

38

ผศ. ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล

39

อ. ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์

40

อ. ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย

41

ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์

42

ผศ. ดร.เทวรัตน์ ตรีอานรรค

43

อ.ธนศักดิ์ พิทยากร

คุณวุฒิ สาขาวิชา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545
Ph.D. (Computer Science), The University of
Manchester, U.K., พ.ศ. 2553
Ph.D. (Information and Communication Engineering),
Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2559
Ph.D. (Petroleum Engineering), Missouri University of
Science and Technology, U.S.A., พ.ศ. 2559
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
พ.ศ. 2543
Ph.D. (Polymer Science), The University of Akron,
U.S.A., พ.ศ. 2542
Ph.D. (Metallurgy and Materials), The University of
Birmingham, U.K., พ.ศ. 2549
Ph.D. (Transportation Engineering), Asian Institute of
Technology, พ.ศ. 2557
วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2551
Ph.D. (Plastics Engineering), University of
Massachusetts Lowell, U.S.A., พ.ศ. 2556
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2558
Ph.D. (Electronic, Electrical and Computer
Engineering), The University of Birmingham, U.K.,
พ.ศ. 2559
Ph.D. (Photovoltaic Engineering), The University of
New South Wales, Australia, พ.ศ. 2551
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ.2551
สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2556
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
44 ผศ. ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์
45

รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์

46

อ. ดร.ธนิษฐา ทองประภา

47

ผศ. ดร.ธิราพร จุลยุเสน

48

อ. ดร.ธีทัต ดลวิชัย

49

ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ

50

อ. ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์

51

อ. ดร.ธีระสุต สุขกาเนิด

52

อ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์

53

อ. ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ

54

ผศ. ดร.นิคม กลมเกลี้ยง

55

รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ

56

ผศ. ดร.นิตยา บุญเทียน

57

ผศ. ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์

58

รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, พ.ศ. 2556
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering),
The University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2546
วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2558
Ph.D. (Food Science and Technology), Oregon State
University, U.S.A., พ.ศ. 2557
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
พ.ศ. 2552
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2549
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
พ.ศ. 2549
Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University,
U.S.A., พ.ศ. 2544
Ph.D. (Mechatronics), Asian Institute of Technology,
พ.ศ. 2559
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, พ.ศ. 2558
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2555
Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern
University, U.S.A., พ.ศ. 2542
Doctor Philosophy (Applied Science), Cranfiled
University, U.K., พ.ศ. 2555
Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western
Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2542
Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey
Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2545
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
59 ผศ. ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์
60 รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร

61

อ. ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่

62

ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี

63

ผศ. ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์

64

ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล

65

ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว

66

ผศ.ร.อ. ดร.ประโยชน์ คาสวัสดิ์

67

อ. ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน

68

ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์

69

ผศ. ดร.ปราณี ชุมสาโรง

70

ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

71

ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์

72

อ. ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา

73

ผศ. ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์

คุณวุฒิ สาขาวิชา
วท.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2548
Doctor of Technical Science, (Environmental
Technology and Management), Asian Institute of
Technology, พ.ศ. 2547
วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2558
D.Eng. (Electrical Engineering), Chubu University,
Japan, พ.ศ. 2549
Ph.D. (Electrical Engineering and Applied Physics),
Case Western Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2543
Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering),
Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2552
Ph.D. (Computer Science), Imperial College London,
U.K., พ.ศ. 2547
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2549
ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
พ.ศ. 2558
วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2550
Ph.D. (Polymer Science and Technology), University
of Manchester Institute of Science and Technology,
U.K., พ.ศ. 2544
วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2550
Ph.D. (Industrial and Systems Engineering),
Auburn University, U.S.A., พ.ศ. 2552
D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of
Technology, Japan, พ.ศ. 2556
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, พ.ศ. 2551
35

มคอ.2
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
74 รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ
75

ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย

76

ผศ. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี

77

ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน

78

ผศ. ดร.พรพจน์ ตันเส็ง

79

อ.พรพรม บุญพรม

80

ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ

81

รศ. ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา

82

รศ. ดร.พรศิริ จงกล

83

ผศ. ดร.พัชรินทร์ ราโช

84

อ. ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์

85

ผศ. ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์

86

อ.พีรวัส บุญภึก

87

รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2549
Ph.D. (Industrial Engineering), Texas A&M University,
U.S.A., พ.ศ. 2547
Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University,
U.S.A., พ.ศ. 2548
Ph.D. (Agricultural Science), University of Tsukuba,
Japan, พ.ศ. 2548
Dr.techn. (Civil Engineering), University of Innsbruck,
Austria, พ.ศ. 2547
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
พ.ศ. 2545
Ph.D. (Bioresource Engineering), McGill University,
Canada, พ.ศ. 2556
Dr.-Ing. (Mechanical Engineering), Helmut-Schmidt
University, Germany, พ.ศ. 2551
Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University,
Canada, พ.ศ. 2543
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, พ.ศ. 2552
Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura
Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2556
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
พ.ศ. 2545
วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2554
Ph.D. (Communications Technologies), The
University of Queensland, Australia, พ.ศ. 2550
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
88 อ. ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง

89

ผศ. ดร.มงคล จิรวัชรเดช

90

รศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล

91

รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์

92

ผศ. ดร.รังสรรค์ ทองทา

93

รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

94

ผศ. ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์

95

ผศ. ดร.รัตน บริสุทธิกุล

96
97

ผศ. ดร.รัตนาภรณ์ หันตา
ผศ. ดร.เล็ก วันทา

98

รศ. ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร

99

ผศ. ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด

100

อ. ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์

101

อ. ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล

102

ศ. ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห

คุณวุฒิ สาขาวิชา
D.Eng. (Information Science and Control
Engineering), Nagaoka University of Technology,
Japan, พ.ศ. 2557
Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo,
Japan, พ.ศ. 2539
Ph.D. (Electrical Engineering), The University of
Queensland, Australia, พ.ศ. 2550
Ph.D. (Polymer Engineering), The University of
Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542
Ph.D. (Electrical Engineering), Florida Institute of
Technology, U.S.A., พ.ศ. 2541
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2546
Ph.D. (Urban and Environmental Engineering),
Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2549
Ph.D. (Materials Science), Nagaoka University of
Technology, Japan, พ.ศ. 2550
ปร.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2551
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2554
Ph.D. (Construction Management and IT), University
of Teesside, U.K., พ.ศ. 2548
Ph.D. (Engineering), University of Liverpool, U.K.,
พ.ศ. 2555
Ph.D. (Materials Science and Engineering), North
Carolina State University, U.S.A., พ.ศ. 2557
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2559
Ph.D. (Transportation Engineering), Vanderbilt
University, U.S.A., พ.ศ. 2542
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
103 อ. ดร.วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล

104

อ.วิชัย ศรีสุรักษ์

105

อ.ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ

106

ผศ. ดร.วิภาวี หัตถกรรม

107

รศ. ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์

108

อ. ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง

109

อ. ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง

110

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

111

ผศ. ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน

112

อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล

113

อ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา

114

รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์

115

ผศ. ดร.ศิริวรรณ โชคค้า

116

อ. ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา

คุณวุฒิ สาขาวิชา
D.Eng. (Food Engineering and Bioprocess
Technology), Asian Institute of Technology,
พ.ศ. 2560
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2550
Ph.D. (Energy and Environment Science), Nagaoka
University of Technology, Japan, พ.ศ. 2561
Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering),
Imperial College of Science, University of London,
U.K., พ.ศ. 2547
Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western
Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2543
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2550
Ph.D. (Aeronautics), Imperial College London, U.K.,
พ.ศ. 2558
Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering),
University of Tsukuba, Japan, พ.ศ. 2544
Ph.D. (Food Science), RUTGERS, The State
University of New Jersey, U.S.A., พ.ศ. 2544
D.Eng. (Civil and Environmental Engineering),
Muroran Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2537
Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura
Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2560
D.Eng. (Materials Science and Engineering), Nagaoka
University of Technology, Japan, พ.ศ. 2546
วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2558
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, พ.ศ. 2558

38

มคอ.2
ลาดับที่
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117 อ. ดร.โศรฎา แข็งการ
118

อ. ดร.สงบ คาค้อ

119

ผศ.สนั่น ตั้งสถิตย์

120

ผศ. ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย

121

อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดารงพงศ์

122

ผศ. ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา

123

อ. ดร.สามารถ บุญอาจ

124

ผศ. ดร.สารัมภ์ บุญมี

125

อ. ดร.สาราญ สันทาลุนัย

126

รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์

127

รศ. ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์

128

ผศ. ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล

129

ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

130

รศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ

131

ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต

คุณวุฒิ สาขาวิชา
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2557
Dr.-Ing. (Engineering Science), RWTH Aachen
University, Germany, พ.ศ. 2552
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2539
Ph.D. (Computer Systems Engineering), University of
South Australia, Australia, พ.ศ. 2550
D.Eng. (Energy and Environment), Nagaoka
University of Technology, Japan, พ.ศ. 2547
วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2558
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2551
Ph.D. (Materials Science and Engineering), The Ohio
State University, U.S.A., พ.ศ. 2556
วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี, พ.ศ. 2557
Ph.D. (Civil Engineering), The University of Texas at
Arlington, U.S.A., พ.ศ. 2540
D.Phil. (Materials Science), University of Oxford,
U.K., พ.ศ. 2544
D.Eng. (Materials Science and Engineering), Hokkaido
University, Japan, พ.ศ. 2546
Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University,
Japan, พ.ศ. 2544
Ph.D. (Materials Science and Engineering), The
University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2551
Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois Institute
Technology, U.S.A., พ.ศ. 2544
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
132 ผศ. ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน
133

อ. ร.อ. ดร.สุทธิพงษ์ มีใย

134
135
136

รศ. ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง
อ. ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์
อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์

137

ผศ. ดร.สุภกิจ รูปขันธ์

138

อ.สุภาพร บุญฤทธิ์

139

อ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์

140

รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ

141

รศ. ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์

142

ผศ. ดร.อนุรัตน์ ภูวานคา

143

อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์

144

อ.อภิลักษณ์ หล่อนกลาง

145

อ. ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์

146

ผศ. ดร.อรรถพล มณีแดง

147

อ.อรลักษณ์ พิชิตกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา
Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering),
The University of Nottingham, U.K., พ.ศ. 2554
Ph.D. (Management), University of Glasgow, U.K.,
พ.ศ. 2561
Ph.D. (Ceramics), Alfred University, U.S.A., พ.ศ. 2538
ปร.ด (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2557
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2550
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
พ.ศ. 2552
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
พ.ศ. 2544
Ph.D. (Automatic Control and Systems Engineering),
The University of Sheffield, U.K., พ.ศ. 2559
Ph.D. (Chemical Engineering), The University of
Queensland, Australia, พ.ศ. 2551
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering),
Dalhousie University, Canada, พ.ศ. 2543
D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of
Technology, Japan, พ.ศ. 2554
Ph.D. (Environmental Management),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2559
D.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of
Technology, พ.ศ. 2557
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2553
M.Eng. (Aeronautics and Astronautics),
The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2557
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ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
148 อ. ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
149

รศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวฒ
ั น์

150

ผศ. ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล

151

ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข

152

รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว

153

ผศ. ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์

154

ผศ. ดร.อุทัย มีคา

155

อ. ดร.อุเทน ลีตน

156

ผศ. ดร.อุษณีย์ กิตกาธร

157

อ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต

158

ผศ. ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์

159

อ. ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร

160

อ. ดร.Menglim Hoy

คุณวุฒิ สาขาวิชา
Ph.D. (Chemical Engineering), University of Tulsa,
U.S.A., พ.ศ. 2556
Dr.techn. (Civil Engineering), Graz University of
Technology, Austria, พ.ศ. 2548
Doctor of Natural Sciences (Geology)
Free University of Berlin, Germany, พ.ศ. 2548
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2552
Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University,
U.S.A., พ.ศ. 2542
Diplome De Docteur (Geosciences ET Ressources
Naturelles), University Paris VI (UPMC), France,
พ.ศ. 2553
Ph.D. (Chemistry and Chemical Engineering),
University of Bradford, U.K., พ.ศ. 2536
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2557
Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering),
University of Connecticut, U.S.A., พ.ศ. 2550
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of
Birmingham, U.K., พ.ศ. 2556
Ph.D. (Civil Engineering), The University of
Tennessee Knoxville, U.S.A., พ.ศ. 2551
Ph.D. (Policy Science), Ritsumeikan University,
Japan, พ.ศ. 2557
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
พ.ศ. 2560

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี

41

มคอ.2
4.

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเรียกว่า สหกิจศึกษา โดยในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้ที่
ปรึกษาจากสถานประกอบการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
นักศึกษาจะได้ทางานจริงในสถานประกอบการ พร้อมกับทาโครงงานในสายวิชาชีพและนาเสนอ
ต่ออาจารย์และสถานประกอบการเพื่อประเมินผลการเรียน
4.2 ช่วงเวลา
ปฏิบัติงานระหว่างภาคการศึกษาปกติ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเป็ น ระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ และไม่ มี ก าร
ลงทะเบียนในรายวิชาอื่นร่วมกับรายวิชาสหกิจศึกษา

5.

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาโครงงาน คือการที่นักศึกษาทางานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
เป็นโครงงานวิจัยที่ใช้เวลาไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคของวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นหลักในการดาเนินงานดังกล่าว เช่น การศึกษาเวลามาตรฐานในการทางาน การลดเวลาในการ
ทางาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบ
การบารุงรักษาต่างๆ และการออกแบบการทดลอง (DOE) วัตถุประสงค์ของการทาโครงงานก็เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้การทางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการในสถานการณ์จริง ซึ่งนักศึกษาจะได้มีความรู้ ความคุ้นเคยกับการทางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนออกไปทางานจริงหลังจบการศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การทาโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักศึกษาเช่น
1) มีองค์ความรู้จากการทาโครงงาน
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
5) สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
6) สามารถนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน
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5.3 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ
หรือโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนักศึกษา
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น
1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
2) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจา
วิช า อาจารย์ อื่น อย่ างน้ อย 3 คน จากการสั งเกต จากการรายงานด้ว ยวาจา เอกสาร และ
โปสเตอร์
3) ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่เกิดในแต่
ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

ตารางด้ า นล่ า งระบุ ลั ก ษณะพิ เ ศษของนั ก ศึ ก ษาที่ น อกเหนื อ ไปจากความคาดหวั ง โดยทั่ ว ๆ ไปที่
มหาวิทยาลัย สานักวิชา หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
กาลเทศะและทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การเรียนการสอน
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง ในภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และ และจากงานที่ได้รับมอบหมาย
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ

การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อ
จะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

(4) คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
วงจร การทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน

(5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ
การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
ทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางาน วงจร การทากิจกรรมทีต่ ้องมีการจัดสรรงาน คน
เป็นหมู่คณะสามารถบริหารจัดการการทางานได้ และเวลาและการจัดการการทางานของหมู่คณะ
อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ
ทางาน
(6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสารรวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอในลักษณะ
ปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน และการนาเสนอ
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
การดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชมคมที่ตนอาศัยอยู่
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(4) ให้นักศึกษาทางาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคมและดูความมีวินัย
ในการทางานการส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน การนาฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
การนาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
(5) นักศึกษานาเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยแทรกแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูเจตคติจาก
เนื้อหาที่นาเสนอ ที่แสดงถึงความตระหนัก และการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองโดยใช้ตัวอย่างจากสื่อ
ดิจิทัล
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะคาถามแบบจากัดคาตอบ (Restricted Response)
(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices question)
(3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง
(4) การสร้างคาถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างทาการเรียนการสอน
(5) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่ มและ
รายบุคคล
2.2 ด้านความรู้ (Knowledge)
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถดารงตนในสังคมไทยและสังคม
โลกได้อย่างเหมาะสม
(3) มี ฐ านคิ ด ของการสร้ า งทุ น มนุ ษ ย์ การสร้ า งความรู้ นวั ต กรรมและความเป็ น
ผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(2) ให้มีโครงการวิจัย (ด้านความเข้าใจตนเอง ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม)
(3) จัดกิจกรรมตั้งคาถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อนา
ข้ อมูลมาอภิ ปราย และแสดงความคิ ดเห็ น แลกเปลี่ ยนกับเพื่ อนนั กศึ กษาและผู้ สอน
(นโยบายการพัฒนาและผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและ
ความเป็นผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและ
สังคม)
(4) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้ กั บ
นักศึกษา
(5) เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน
(2) การวัดผลแบบไม่จากัดคาตอบ (Extended Response Question)
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองและ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
(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) ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งคาถามและให้คาตอบได้ด้วยตนเอง
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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(1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก
(2) ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ
(3) มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพ
ความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ
(4) เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้นา ผู้ตาม และ
ทางานเป็นทีมได้ดี
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทารายงานกลุ่ม และนาเสนอในชั้นเรียน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรม
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มทางานและจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical, Communication and Information Technology Skills)
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ น
สารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการดาเนินชีวิต
(2) มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการทางาน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
(2) ให้ นั กศึกษาน าเสนอข้ อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้ นให้
นั กศึ กษาเห็ นถึ งความส าคั ญและประโยชน์ จากการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
นาเสนอและสืบค้นข้อมูล
47

มคอ.2
(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ
ตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการนาเสนองาน
(2) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล
รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทาเอกสารทางวิชาการ
(3) ประเมินจากการทาข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) กาหนดระเบียบวินัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
(2) กาหนดให้นักศึกษาทางานกลุ่ม เพื่อดูการใช้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า
(3) เน้นกระบวนการและระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเคารพในภูมิปัญญาของผู้อื่น การ
อ้างอิงอย่างถูกวิธี การเผยแพร่ความรู้ใหม่ต่อวงการวิชาการ และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่
สังคม
(4) สนับสนุนการเข้าร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัครที่สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินการรู้หน้าที่จากความสม่าเสมอในการเข้าเรียน และการมีวินัยจากการตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียนและการส่งงาน
(2) ประเมินความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์จากพฤติกรรมในการทางานจากการตรวจงาน
เป็นรายบุคคล หรือจากการสอบ
(3) ประเมิน การทางานเป็ น หมู่ค ณะจากการสั งเกตพฤติกรรมของการทางานเป็ นกลุ่ ม ของ
นักศึกษา
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2.2 ด้านความรู้ (Knowledge)
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
2. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ
3. สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิช าการ พั ฒ นาความรู้ ใ หม่ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้นการเรียนการสอนที่ให้หลักการและแนวคิดวิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(2) ยกตัวอย่างและให้หลักการในการคิดวิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้ปัญหา
(3) ฝึกทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของการสอนแต่ละครั้ง
(4) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามแต่ละรายวิชา
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลในชั้นเรียน เช่น การถาม-ตอบ การสอบย่อย การทาแบบฝึกหัดกลุ่ม
(2) ประเมินผลจากการบ้านหรือการทารายงานค้นคว้า
(3) ประเมินผลจากการนาเสนองานในชั้นเรียน
(4) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและประจาภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) น าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ กับสถานการณ์ต่า ง ๆ ได้อย่า ง
ถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้อง เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ยกตัวอย่างหรือการทาโจทย์ในชั้นเรียนเพื่อแสดงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(2) กาหนดการบ้านที่นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง 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) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ให้แบบฝึกหัดในชั้นเรียนหรือการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ฝึกทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
(2) กระตุ้นนักศึกษาให้มีความกล้าในการสอบถามในชั้นเรียน และสามารถแสดงความคิดเห็น
(3) ในรายวิชาปฏิบัติการ เน้นการทางานเป็นกลุ่มแต่ให้ทารายงานเป็นรายบุคคล และให้ฝึกหัด
การนาเสนอผลงาน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน หรือการทารายงาน
(2) ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาในชั้นเรียน
2.5 ด้ า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิง ตั วเลข การสื่อสารและการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical,
Communication and Information Technology Skills)
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลการแก้ปัญหา
ตลอดจนสามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจาเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภ าพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กาหนดโจทย์ปัญหาที่เน้นการประยุกต์ที่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์และการคานวณเชิง
ตัวเลข และการแปลความหมายของผลลัพธ์
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(2) ใช้ตาราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
(3) เน้นการค้นคว้า อ้างอิง โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากการสอบย่อย การทาแบบฝึกหัดกลุ่ม หรือการทารายงาน ประเมินผลจากการ
สอบกลางภาคและประจาภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาเลือกบังคับ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
2.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย มีความซื่อสัตย์
(2) สามารถควบคุมตนเอง รู้จักแบ่งเวลาและทางานเต็มกาลังความสามารถ
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียน เช่น การทางาน การส่งงานตรงเวลา การ
ไม่ลอกงาน เป็นต้น ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(2) มอบหมายให้ทางานกลุ่ม เพื่อดูการให้ความรวมมือกันเป็นกลุ่ม ความทุ่มเทในการทางาน
และการแบ่งเวลาในการทางาน
(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น สรุปผลการทางานฃ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง
(2) การสร้างคาถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างทาการเรียนการสอน
(3) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่ มและ
รายบุคคล
2.2 ด้านความรู้ (Knowledge)
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์
(2) สามารถประยุ กต์ ใช้ ความรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ได้ อย่ างเหมาะสมในการประกอบ
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) เพื่อฝึกทักษะ
การคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ทฤษฎี เพื่อการประกอบวิชาชีพได้
(3) ใช้การศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา
(4) จัดกิจกรรมตั้งคาถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อนา
ข้อมูลมาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแบ่งปันกับเพื่อนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบาย
การพัฒนาและผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม)
(5) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้ กั บ
นักศึกษา
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า
(2) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน
(3) การวัดผลแบบไม่จากัดคาตอบ (Extended Response Question)
(4) ประเมินจากสัมมนา รายงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายที่นักศึกษาจัดทา การ
นาเสนอผลงานค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ
นาข้อสรุปมาใช้ได้
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ความรู้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขและตัดสินใจด้วยหลักทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดเชิงวิพากษ์
กระตุ้นให้เกิดความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์จากกรณีศึกษา
(2) การนานักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อศึกษากรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง
52

มคอ.2
(3) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้ นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ ไข
ปัญหา
(4) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา
(3) ประเมินจาการที่นักศึกษาจะต้องตั้งคาถามและให้คาตอบได้ด้วยตนเอง
(4) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) บัณฑิตมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทางานเป็นหมู่
คณะ รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ และรับผิดชอบต่อสังคม
(2) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทารายงานกลุ่ม และนาเสนอในชั้นเรียน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรม
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มทางานและจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วม
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) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
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(3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จาเป็นต่อการทางาน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่า ง
ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
(2) ให้ นั กศึกษาน าเสนอข้ อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้ นให้
นั กศึ กษาเห็ นถึ งความส าคั ญและประโยชน์ จากการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
นาเสนอและสืบค้นข้อมูล
(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ
ตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการนาเสนองาน
(2) กาหนดให้ นั กศึกษาต้องมี คะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนจบ
การศึกษา
(3) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล
รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทาเอกสารทางวิชาการ
(4) ประเมินจากการทาข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิ ด
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์
2.6 ทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) มี ค วามสามารถในการใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินงาน
(3) สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานหรือขั้น
สูงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) จัดการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) การจัดการเรียนการสอนแบบProblem Based Learningและนานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ในโรงงานอุ ตสาหกรรมและร่ วมมื อกั บภาคอุ ตสาหกรรมเพื่ อหาหั วข้ อโครงงานจาก
อุตสาหกรรม
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(3) ทดสอบฝึ กการแก้ ปั ญหาเฉพาะทางเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ในงานที่ ด าเนิ นการ และ
สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
(1) ประเมินจากความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
การประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
(2) ประเมินจากการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่ อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ และ
ประเมินงานที่ได้จากภาคปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร
3.

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดศึกษาทั่วไป
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิต
(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่
3.2 ความรู้
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถดารงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่าง
เหมาะสม
(3) มีฐานคิดของการสร้ างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0
3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองและดารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ
(2) มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์
(3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(2) ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ
(3) มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพความ
เป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ
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(4) เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้นา ผู้ตาม และทางาน
เป็นทีมได้ดี
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการดาเนินชีวิต
(2) ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการทางาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง


1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา
1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
202108 การรู้ดิจทิ ัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
2. กลุ่มวิชาภาษา
213101 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
213102 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
551241 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร 1
551242 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร 2
3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ

(1)

(2)

2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ


































































มคอ. 2
ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ (1)
(ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มคอ. 1)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
3.2 ด้านความรู้ (Knowledge)
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์
เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(2) นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility)
(1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
3.5 ด้ า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิง ตั วเลข การสื่อสารและการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical,
Communication and Information Technology Skills)
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(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลการแก้ปัญหา
ตลอดจนสามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จาเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

102111
102112
103101
103102
103105
105101
105102
105191
105192

เคมีพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
แคลคูลัส 3
ฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 1
ปฏิบัติการฟิสกิ ส์ 2

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
○
○

○
○

2
○
○
○
○
○
○
○
○
○

3
○
○

○
○

4

○
○

2. ความรู้

5

○
○
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1
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2
○
○

3

○
○
○
○

○

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4

○

1
○
○
○
○
○
○
○
○
○

2
○
○

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1

2

3

○

○
○

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1
○
○

2
○
○

○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○

3

4
○
○
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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) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.2. ความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานวิ ศ วกรรมพื้ น ฐานและ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3.3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่น ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
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(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกั บทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
3.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้ อมูล สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ ห รื อการแสดงสถิ ติประยุ กต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
3.6. ทักษะพิสัย
(1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่ อ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาเนินการ
(3) มีทักษะในการออกแบบและสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการผลิตชิ้นงานขั้นพื้นฐานหรือ
ขั้นสูงได้
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ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ(2)*
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
(สาหรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สภาวิศวกร)
(1) สามารถบ่งชี้ กาหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(2) สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อกาหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย และ
สวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย
(3) สามารถปรับใช้รูปแบบและวิ ธีการสื่ อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มี ความ
หลากหลาย
(4) สานึกในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม
โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ
(5) สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสในการแสดง
ศักยภาพความเป็ น ผู้ น า สร้ างพันธกิจสั มพันธ์ ในการท างานอย่ างร่ว มแรงร่ว มใจกัน กาหนด
เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
(6) สามารถพั ฒ นาและด าเนิ น การทดลอง วิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้ อ มู ล จากการทดลอง และใช้
วิจารณญาณทางวิศวกรรมในการสรุปผล
(7) สามารถเสาะแสวงหาและน าความรู้ ใ หม่ ๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ มื่ อ จ าเป็ น โดยใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่
เหมาะสม
* แสดงในภาคผนวก ช
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มคอ. 2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม และจริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา
1
523101
523201
525101
525202
525206
529290
529291
530201
531101
533241
533261
533262

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การเขียนแบบวิศวกรรม 1
เทอร์โมไดนามิกส์ 1
การเขียนแบบวิศวกรรม 2
วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
กรรมวิธกี ารผลิต
ปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิต

2
●
●
●

3

4

2. ความรู้

5

1

●
●
●

2

3

●
●
○

4

●
●
●

○
○

○

○
●

5

1

●
●

○

●
●
●

3. ทักษะทางปัญญา

2

3

4

●
●
○ ●
●
○ ●

○

●
○
●
●

●
○

○ ○
○ ○

1

2

3

4

○

●
●
●
●
●

○
●
●
●
●
●

●
●
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1

●
●
● ●

●
○

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

○

●
●
●
●
●

5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ
5

2

●
●

3

4

5

●

○
○
○
●
●
●

1

2

3

●
●

○

●
●

○

○
●

○

6. ทักษะพิสัย

●

●

●
●
●

○
○
●
●
●
○

○

มคอ. 2
1. คุณธรรม และจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5






1

2

3

4






5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
533221
533251
533263
533265
533266
533301
533304
533321
533323
533324
533331
533341
533348
533349
533350
533351
533352
533421
533473
533499

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การศึกษาวิธกี ารทางานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขัน้ พื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกลสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
การวิจัยการดาเนินงาน 1
ปฏิบัติการแบบจาลองทางอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
การบริหารงานซ่อมบารุง
ความคิดและการจัดการเชิงระบบ
การควบคุมคุณภาพ
ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล
การประกันคุณภาพสมัยใหม่
วิศวกรรมเครือ่ งมือ
การควบคุมทางอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัย
การผลิตแบบลีน
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง

























○




○











○













○
○
○













○

○
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○











○





○












○



○






























○



○



















มคอ. 2
1. คุณธรรม และจริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา
1
533302
533325
533326
533327
533328
533329
533330
533343
533429
533362
533363
533364
533365
533366
533367
533371
533372
533373
533344
533345
533346
533441

กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
การวิจัยดาเนินงาน 2
พื้นฐานการจัดกาหนดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการห่วง
โซ่อุปทาน
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
การขนส่งและการกระจาย
การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ
การจาลองระบบและการประยุกต์
วิศวกรรมโลจิสติกส์
การวิเคราะห์กรรมวิธกี ารผลิต
การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
พื้นฐานการออกแบบสาหรับการผลิต
วิยุตคณิตสาหรับการผลิต
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
กรรมวิธกี ารผลิตขัน้ สูง
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
กระบวนการขึน้ รูปวัสดุ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ระบบคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมและการ
บริการสมัยใหม่
เครื่องมือคุณภาพสาหรับการเพิม่ ผลผลิต
การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์
การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4








1








5

















○
○





○








○
○

○
○












4
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○



○

○
○



○















○


















3







2









1









5









3








2





○


5







4







○









3

6. ทักษะพิสัย









1

2






1





○

5








4








3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ







2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ






○










มคอ. 2

1. คุณธรรม และจริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา
1
533442
533374
533375
533376
533377
533322
533342
533361
533378
533423
533424
533425
533426
533427
533428
533441
533451
533461
533462
533463
533464

ความเชือ่ ถือได้สาหรับการจัดการคุณภาพ
การผลิตแบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการมองเห็น
ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง
ระบบการควบคุมและแบบจาลอง
การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณใน
อุตสาหกรรม
การประกันคุณภาพ
ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมการเชือ่ มประสานโลหะ
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ความเป็นผู้ประกอบการ
องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
การวางแผนและการวิเคราะห์คุณภาพ
การยศาสตร์
การขึน้ รูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์
การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สาหรับระบบ
การผลิตอัตโนมัติ
ระบบการสัง่ การในกระบวนการผลิต
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

2

3

4

2. ความรู้

5



1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1



○
○
○




2

3

4

2





















○


































○












○





○

































○









○





○
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3







○

1






5







5

○
○
○
○



○

4




○

○

3







1

2






○

1



○



5







4

6. ทักษะพิสัย







3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ



○



2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ



○

มคอ. 2

1. คุณธรรม และจริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา
1
533465
533466
533467
533468
533469
533470
533471
533472
533481
533482
533483
533484
533485
533486
533487
533490
533491
533492
533493
533495

วิศวกรรมคุณค่า
การกาจัดของเสียของอุตสาหกรรม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์
วิศวกรรมย้อนรอย
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
วิศวกรรมการเชือ่ มขัน้ สูง
กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์
เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ1
ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ2
ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ3
หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ1
หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ2
หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ3
หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ4
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
เตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา 1
สหกิจศึกษา 2
สหกิจศึกษา 3
โครงงานศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ
สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4




○

1





○

○

○

3

4

5

2



3

4



○
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○







○
○



○











○

















○










○

○



○






○






○



○








3








2

○





1









5

6. ทักษะพิสัย















1

2














1



○





5









4

○





3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
















2












5

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ


































































































มคอ. 2

1. คุณธรรม และจริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา
1
533021
533042
533043
533044
533045
533061
533062
533221
533261
533262

2

3

4

2. ความรู้

5

กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
การจัดการอุตสาหกรรม
●
●
ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับงานวิศวกรรม
○ ○
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม

กรรมวิธกี ารผลิตเบือ้ งต้น
●
ปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิตเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

กรรมวิธกี ารผลิต
●
ปฏิบัติการกรรมวิธกี ารผลิต

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

●

5
●

●



●
●

2

3

●
○ ○




○

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

●
●




●

●

2

●
○


○




●


●
●
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3

4

5

6. ทักษะพิสัย
1

2

3

●
●




●

●
●

●


●
●



1

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ

○

○




●
●

○

○

มคอ. 2

ผลการเรียนรู้วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ (3)
1. คุณธรรมจริยธรรม
(1) แสดงออกถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านความรู้
(1) ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) วิเคราะห์บริบท/สถานการณ์/ปัญหาที่สร้างโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจ
(2) ออกแบบแบบจาลองธุรกิจและพัฒนาแผนธุรกิจ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ปฏิบัติงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลาย
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) วิเคราะห์และเลือกตลาดของธุรกิจที่สามารถเข้าถึงได้
(2) สื่อสาร/นาเสนอแนวคิดธุรกิจ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ
TQF 1
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
รายวิชา

(1) กลุ่มวิชาบังคับ
205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่
205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์และ
บริการนวัตกรรม
205307 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน
(2) กลุ่มวิชาเลือก
205381 นวัตกรรมแบบจาลองธุรกิจ
205382 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
205383 ประเด็นกฎหมายสาหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม
205384 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับธุรกิจนวัตกรรม
205385 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
205386 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
205387 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
205388 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ
(3) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ
เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ
205492 สหกิจศึกษาประกอบการ
205493 การบ่มเพาะประกอบการ

PLO : 1
แสดงออกถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

TQF 2
ด้านความรู้

TQF 3
ด้านทักษะทางปัญญา

PLO : 2
ประยุกต์ใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการ
วิเคราะห์ในการ
ออกแบบนวัตกรรม



PLO : 3
วิเคราะห์บริบท/
สถานการณ์/ปัญหาที่
สร้างโอกาสและความ
เสี่ยงต่อธุรกิจ

PLO : 4
ออกแบบ
แบบจาลองธุรกิจ
และพัฒนาแผน
ธุรกิจ
























TQF 4
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
PLO : 5
ปฏิบตั ิงานร่วมกับทีมที่มี
ความหลากหลาย

TQF 5
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
PLO : 6
PLO : 7
วิเคราะห์และ
สื่อสาร/
เลือกตลาดของ
นาเสนอ
ธุรกิจที่สามารถ
แนวคิดธุรกิจ
เข้าถึงได้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561
หมวด 6 ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา ข้อ 18 ระบบดัชนีผลการศึกษา หมวด 7 การ
ประเมินผลการศึกษา ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคานวนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

2.

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ การทวนสอบใน
ระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษามีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึ กษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา
เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมิ นคุณภาพ
ของหลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
1) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ สาเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทาความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานศึกษา
นั้น ๆ
4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5) มีการเชิญผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอกและผู้ ประกอบการมาประเมินหลั กสู ตรหรื อ เป็ น
อาจารย์พิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
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3.

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หมวด 10 การสาเร็จการศึกษาข้อ 26, 27, 28, 29 และ 30

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.

การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่

ในกระบวนการสรรหา การเลื อกสรร และการคัดเลื อกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จะมีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานโดยประเมินคุณวุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป) ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิ ชาที่สาเร็จการศึกษา โดยหากเป็นผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์หรือความชานาญงานที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย จะมีการทดลองปฏิบัติงาน และ
ต้องเข้ารับการประเมินศักยภาพภายในเวลา 6 เดือน โดยคณะกรรมการประเมินศักยภาพด้านการสอนและ
ด้านวิชาการของพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) โดยมีสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรม
และมีระบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยด้านการเรีย นการสอน ซึ่งจะมีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดอบรม สัมมนา เสวนา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การทดลองสอนแบบจุลภาคเพื่อช่วยอาจารย์ใหม่ในการเข้า
รับการประเมินศักยภาพ และการให้คาปรึกษาด้านการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์

2.1 การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา
ตั้งแต่ปี การศึกษา 2560 เป็ น ต้นไป สถานพัฒ นาคณาจารย์จะดาเนินการอบรมอาจารย์ใหม่
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์สอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและความเป็นครู โดยหลักสูตร
ที่ใช้อบรมนั้ น จะเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานวิช าชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราช
อาณาจั ก ร (UK Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหน่ ว ยงานที่ ชื่ อ ว่ า The Higher
Education Academy (HEA)
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.

การกากับมาตรฐาน

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยกาหนดการกากับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) และมาตรฐานหลักสูตร
ที่ประกาศใช้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าว
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริห าร ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
หลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมอบหมายให้รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการทาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
เป็นประจาทุกปี
2.

บัณฑิต

หลั กสู ตรมีการติดตามคุณภาพบัณ ฑิตให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการมีงานทา นอกจากนั้นยัง
ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทั้งจานวนและคุณภาพจากข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน และจากการประชุมระดับชาติ เช่น การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรม
ศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมสภาวิศวกร เป็นต้น
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ ใช้
บัณฑิตเป็นประจาทุกปี แล้วแจ้งผลการสารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับ ทราบเพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดว่าผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับหรือมากกว่า 4 (จากระดับ 5)
3.

นักศึกษา

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติดังนี้
1) จ านวนรั บ นั กศึกษาของแต่ล ะส านักวิชา จะมีการกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา
ทั้งหมด โดยสานักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอ
สภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
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2) คุ ณ สมบั ติ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาในด้ า นผลการเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ที่ เ หมาะสม จะก าหนดโดยส านั ก วิช าร่ ว มกั บ คณะกรรมการพิ จ ารณาการรับ นั ก ศึ กษา
และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัคร
นักศึกษาประเภทโควตา หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย
แล้วนาผลมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ดาเนินการ
ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ
5) การสอบสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษา จะด าเนิ น การโดยคณาจารย์ ข องแต่ ล ะสาขา/ส านั ก วิ ช า
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษา
ในสาขาวิชา/สานักวิชาและความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
หลั ง การด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น จะมี ก ารประเมิ น กระบวนการรับ นัก ศึ ก ษา และน าข้ อ สั ง เกต/
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป
กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ดังนี้
1) จั ดให้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลั กสู ตร และสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่สาคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดยการมอบคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ กั บ
นักศึกษา
2) จัดให้มีการทดสอบพื้นความรู้เบื้องต้นที่จาเป็นต่อการเรียนทางวิศวกรรมศาสตร์ คือวิชา
ฟิสิกส์ จากนั้นนาผลการสอบมาใช้ในการวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษา
หลั กสู ตรมีการติดตามกระบวนการดาเนิน งานและแสดงผลที่ เกิ ดขึ้ นกั บนั กศึ ก ษาโดยมี ก าร
วิเคราะห์อัตราการคงอยู่การสาเร็จการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
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4.

อาจารย์

หลักสูตรให้ความสาคัญแก่คุณภาพของอาจารย์ จึงมี นโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
การบริหารการส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์
การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์
จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ และมี ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร การคัดเลือก
อาจารย์มีกลไกที่เหมาะสม โปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ซึ่งอาจารย์จะต้องผ่านการ
ทดสอบทั้งการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และการสอบความสามารถทางด้านการสอนโดย
คณะกรรมการสอบการสอน
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้กาหนดนโยบายการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษไว้ ดังนี้
1) ไม่มีอาจารย์ประจาที่มีความรู้หรือประสบการณ์ตรงกับการสอนในหัวข้อนั้น
2) เป็นการสอนหัวข้อที่ต้องการให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น
3) ในกรณีของสหกิจศึกษาจาเป็นต้องมีพี่เลี้ยง (Supervisor) ที่ปฏิบัติงานประจาอยู่ในสถาน
ประกอบการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติอยู่
อาจารย์ จ ะต้องแสดงความก้าวหน้าในการผลิ ตผลงานทางวิช าการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดั บปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีนโยบายให้
อาจารย์ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การประเมินผู้เรียน และการพัฒนาสื่อการสอน ซึ่งจัดโดยสถาน
พัฒนาคณาจารย์เป็นประจาทุกปี
5.

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และมีความทันสมัยแล้ว จึงกาหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลั ย และส านั กวิ ช าวิ ศวกรรมศาสตร์ ต่อมามีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญ ของหลั กสู ต รและ
เชื่อมโยงกับ ผลการเรีย นรู้ ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลั กสูตรที่ทันสมัยเมื่อครบรอบ
การศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี
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2. มีการวางระบบผู้สอนโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์อีกทั้ง
ความสามารถในการออบแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนา
ทักษะให้กับนักศึกษา นอกจากนี้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายวิชาเพื่ อจัดทาแผนการเรียนที่เหมาะสม
กับระดับความรู้ของนักศึกษา
3. มีการประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน ทั้งระยะเวลาและเนื้อหาสาระของรายวิชาตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร
5. มีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
6.

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1. มีระบบการดาเนินงานของสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรี ย นรู้ ทั้ ง ความพร้ อ มกายภาพและความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยีแ ละสิ่ งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น
อุปกรณ์โสตทัศน์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติการ รวมทั้งหนังสือ
ตาราสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พื้นที่ในการศึกษาด้วยตนเองทั้งในห้องสมุดและประจาหอพัก
สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาเภอเมือง จั งหวัดนครราชสีมา และสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา
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ห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มีหนังสือ ตารา และ
วารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนี้
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนรวมทั้งหมด 15,122 เล่ม และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 383 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชา

1. คณิตศาสตร์
2. ฟิสิกส์
3. เคมี
4. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. เทคโนโลยีชีวภาพ
7. เทคโนโลยีการจัดการ
8. การรับรู้ระยะไกล
รวม

ภาษาไทย ภาษาต่าง
ประเทศ
789
192
117
1,094
475
196
1,446
4,309

3,107
1,628
747
1,940
263
880
1,585
657
10,807

รวม
(เล่ม)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(รายชื่อ)

3,905
1,817
864
3,034
738
1,076
3,031
657
15,122

54
64
17
92
19
23
101
13
383

- หนั งสื อสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีจานวนรวมทั้งหมด 34,266 เล่ ม และหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์
จานวน 1,359 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชา
1. วิศวกรรมการผลิต
2. วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
3. วิศวกรรมขนส่ง
4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. วิศวกรรมเคมี
6. วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์,
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
และโลจิสติกส์
7. วิศวกรรมเซรามิก

ภาษาไทย ภาษาต่าง
ประเทศ
57
477
403
892
723
372
1597
3971
220
2411
223
3122

132

986
78

รวม
(เล่ม)
534
1295
1095
5568
2631
3345

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(รายชื่อ)
52
12
44
130
100
196

1118
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สาขาวิชา
8. วิศวกรรมโทรคมนาคม,
อิเล็กทรอนิกส์
9. วิศวกรรมพอลิเมอร์
10. วิศวกรรมไฟฟ้า
11. วิศวกรรมโยธา
12. วิศวกรรมโลหการ
13. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
14. วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมเครื่องมือ
15. วิศวกรรมธรณี,
เทคโนโลยีธรณี
16. วิศวกรรมยานยนต์
17. วิศวกรรมอากาศยาน

ภาษาไทย ภาษาต่าง
ประเทศ
191
1344

รวม
(เล่ม)
1535

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(รายชื่อ)
78

94
757
855
168
874
335

1279
4586
3107
966
993
1266

1373
5343
3962
1134
1867
1601

30
168
34
135
120
73

242

1111

1353

77

23
15
6,909

267
207
27,357

290
222
34,266

9
34
1,359

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

8,683

27,465

- ฐานข้อมูลออนไลน์ จานวน 1,563 ฐาน
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
3. มีการดาเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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7.

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงานมี ทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้
คาชี้แจง: ให้ทาเครื่องหมาย ในตัวบ่งชี้ที่มีการดาเนินการ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

1. มีการประชุมหลั กสู ตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรอย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของกระบวนวิ ช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้
ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาค
การศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชา
บังคับที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุยทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับคาแนะนาด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 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
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
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มคอ. 2

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.

การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละ
วิชาโดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ใน
การทางาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่ง
ต่าง ๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ทาการ
ทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน
ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้ว ย
ตนเอง ทั้งในและนอกห้ องเรี ย น มีการมอบหมายงานเพื่อให้ ผู้ เรียนได้มี การฝึ กฝนทัก ษะด้านต่า ง ๆ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้ว มาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิป ราย
นาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการทดลองวิจัย และการแก้ปัญหามี
ความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนาเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะ
การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมใน
ตนเองและวิชาชีพ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
2.

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ.5) ซึ่งรวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะและนามาจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา (มคอ.7)
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มคอ. 2
3.

การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

มีร ะบบประกั น คุ ณภาพหลั กสู ต รและการจั ดการเรีย นการสอน ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการกาหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดาเนินงานขั้นต่าทั่วไป ตาม
เกณฑ์ป ระกัน คุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาระดับ อุดมศึก ษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
4.

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา
(มคอ.7) ว่านักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์ มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

38 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

202108 การรู้ดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Literacy)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การเลื อ กแหล่ ง สารสนเทศเพื่ อ การค้ น คว้ า การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการค้ น คว้ า สารสนเทศ
การรวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงาน
และการอ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1(0-2-1)
(Use of Application Programs for Learning)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการงานเอกสาร
การน าเสนอสารสนเทศ การจั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ การค านวณ และการจั ด การฐานข้ อ มู ล อย่ า งสร้ า งสรรค์
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สาหรับการทางานในชีวิตประจาวัน
202201 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
(Life Skills)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบและ
การคิ ด แบบองค์ ร วม การตั ด สิ น ใจและแก้ ไ ขปัญ หาอย่ างสร้ างสรรค์ การเรี ย นรู้ด้ ว ยตนเองในบริบ ทของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน ความพอเพียงในการดารงชีวิต การดูแลสุขภาพ
ของตนเอง การจัดการอารมณ์ และความเครียดการแก้ไขปัญหาชีวิต
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
(Citizenship and Global Citizens)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของพลเมื อ ง บทบาทของพลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก แนวคิ ด ส าคั ญ ของ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ผลกระทบข้ า มพรมแดน การวิ เ คราะห์ แ ละ
ถอดบทเรียนของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ

ก-2

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man, Society and Environment)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาอย่ าง
ยั่งยืน
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3(3-0-6)
(Man, Economy and Development)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เศรษฐกิ จ กั บ การพั ฒ นาสั ง คม ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม การพั ฒ นาแบบกี ด กั น
การพั ฒ นาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การพั ฒ นาบนฐานนวั ตกรรม เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ กับชุมชน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication I)
วิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
พั ฒ นาความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยให้ความสาคัญกับทักษะการฟัง และการพูด พัฒนากลยุทธ์การ
สื่ อ สารและกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นภาษา ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเองโดยใช้ แ หล่ ง ทรั พ ยากร
ที่หลากหลาย
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication II)
วิชาบังคับก่อน: 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
พั ฒ นาความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ การสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ใน
สถานการณ์ทางสังคมและวิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูดเพื่อจุดประสงค์
เชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เนื้อหา
กึ่งวิชาการจากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย

ก-3

213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes)
วิชาบังคับก่อน: 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษสาหรับจุดประสงค์เชิงวิชาการ เพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเน้ น เนื้อ หาที่ เ ป็ น การบู ร ณาการทั ก ษะทั้ งสี่ ด้ า น โดยให้
ความสาคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เนื้อหาที่มาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
โสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
(English for Specific Purposes)
วิชาบังคับก่อน : 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัด
ประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาที่ใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสต
ทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้ความสาคัญกับ
ทักษะการอ่านและการเขียน
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Careers)
วิชาบังคับก่อน : 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่นการ
หางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ฝึกทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ทางาน พัฒนาทักษะที่จาเป็นในการเตรียมตัวสาหรับการสอบโทอิค
(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
เรียงภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารและนาเสนองาน
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202175 ศิลปวิจักษ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจสาหรับการสร้างสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ คุณค่าและ
สุนทรียะทางจิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของศิลปะ บทบาทและผลกระทบ
ของศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลกผ่านมุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าต่อตนเอง
และผู้อื่น ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและศิลปะบาบัด ศิลปะเพื่อชีวิตที่พอเพียง
202181 สุขภาพองค์รวม
2(2-0-4)
(Holistic Health)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การควบคุมน้าหนัก การนอนหลับ และการ
พักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย สุขภาพ
ทางเลือก
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2(1-2-3)
(Professional and Community Engagement)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การทาโครงงานและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
หรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของชุมชนหรือ
กลุ่มวิชาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
(Law in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการของกฎหมาย ลาดับชั้นของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างทาของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญ ญาค้าประกัน สัญญาจานอง
กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายพื้นฐาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
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202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
(Pluri-Cultural Thai Studies)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการ
เมืองไทย ความสาคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก
202331 อาเซียนศึกษา
2(2-0-4)
(ASEAN Studies)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบนพื้นฐานของความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หน้าที่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ภายใต้การปกครองที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพื่อนในอาเซียน คุณภาพ
ชีวิตในระบบการศึกษาและการทางาน
202373 การคิดเชิงออกแบบ
2(2-0-4)
(Design Thinking)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา การระดมความคิดและการออกแบบเพื่อ
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 จลนศาสตร์เคมี
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 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทาปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส
สมบัติของของเหลว แบบจาลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ มีทักษะพื้นฐาน
ในการทาการทดลองในหัวข้อที่ทาปฏิบัติการ เข้าใจวิธีการบันทึกผลการทดลอง การอภิปราย และการสรุป อีก
ทั้งมีความคุ้นเคยกับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในแต่ละครั้งที่เข้าศึกษาวิชาปฏิบัติการ
103101 แคลคูลัส 1
4(4-0-8)
(Calculus I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจากัดเขต และทฤษฎี
บทมูลฐานของแคลคูลัส
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และปริพันธ์จากัดเขตของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถคานวณหาค่าลิมิตและอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้
และสามารถน ากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลู กโซ่ มาประยุกต์ใช้ในการหาอนุพันธ์ข องฟัง ก์ชัน นอกจากนี้
นักศึกษาสามารถคานวณหาค่า ลิ มิตของรู ปแบบยังไม่กาหนดโดยใช้กฎของโลปีตาล และสุดท้ายนัก ศึก ษา
สามารถคานวณปริพันธ์ไม่จากัดเขตและปริพันธ์จากัดเขตของฟัง ก์ชันพื้นฐาน 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 ลาดับและอนุกรม การกระจายเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน เวกเตอร์และเรขาคณิตในสามมิติ
เส้นตรงและระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดย
การแยกส่วน การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย และการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ สามารถคานวณ
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ลาดับ อนุกรม และ
อนุกรมเทย์เลอร์ นอกจากนี้สามารถพัฒนาความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิสามมิติ ซึ่งได้แก่ ศึกษาเวกเตอร์
และเรขาคณิต เส้นตรงและระนาบ ในปริภูมิสามมิติ สุดท้ายนักศึกษาสามารถคานวณอนุพันธ์ย่อย และอนุพันธ์
ระบุทิศทาง และสามารถหาค่าสุดขีดของฟังก์ชันสองตัวแปรได้
103105 แคลคูลัส 3
4(4-0-8)
(Calculus III)
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
พิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น และการประยุกต์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถร่างกราฟของพื้นผิ วในปริภูมิสามมิติได้ มีความรู้ค วามเข้าใจในระบบพิกัดคาร์ที
เซียน ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม และสามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน
สองและสามตัวแปรในระบบพิกัดข้างต้น นอกจากนี้สามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และคานวณ
ปริพันธ์ตามเส้นได้ สุดท้ายนักศึกษามีความรู้และสามารถคานวณหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ส ามัญ
อันดับหนึ่ง และสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น
105101 ฟิสิกส์ 1
4(4-0-8)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ประกอบด้วย การบรรยายการเคลื่อนที่ของอนุภาค กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน ทฤษฎีบทงานพลังงาน แรงอนุรักษ์และการอนุรักษ์พลั งงานกล การบรรยายการเคลื่อนที่ของระบบ
อนุภาค การอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งฮาร์มอ
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นิก การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งฮาร์มอนิก แบบหน่วงและแบบมีแรงบังคับ คลื่นกล คลื่นเสียง ของไหลสถิตและ
พลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอุณหพลศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ให้นิยามหรือบอกความหมายของสิ่ งต่อไปนี้ 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. คานวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ของอนุภาคหรือของวัตถุ
เกร็ง
3. ประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เพื่อหาความเร่งหรือความเร่งเชิงมุม หรือหาแรงที่ไม่ทราบค่า
4. ประยุกต์ทฤษฎีบทงานพลังงาน ในการหาปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
5. ระบุสถานการณ์ที่ระบบมีค่าพลังงานกลคงตัวหรือมีโมเมนตัมคงตัว
6. ระบุชนิดของการกวัดแกว่งฮาร์มอนิกแบบหน่วง
7. ประยุกต์สมการแห่งความต่อเนื่องและสมการเบอร์นูลีในการหาค่าความดั นและอัตราเร็วของของ
ไหลในอุดมคติ
8. ประยุกต์สมการสถานะของแก๊สในอุดมคติ ในการคานวณปริมาณที่ระบุสถานะของแก๊ส
9. ประยุกต์กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ เพื่อคานวณหาความร้อนที่ไหลเข้า/ออกระบบในกระบวนการที่
เปลี่ยนกลับได้
105102 ฟิสิกส์ 2
4(4-0-8)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
รายวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องไฟฟ้าสถิตวงจรและอานาจแม่เหล็ก สมการของแมกซ์เวลล์ แสงเชิง
กายภาพ และบทนาสู่กลศาสตร์ควอนตัม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. บรรยายแนวคิดของแม่เหล็ กไฟฟ้า แสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์ควอนตัม ที่มีบทบาทใน
สถานการณ์ต่าง ๆ
2. แสดงปรากฏการณ์ ท างแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ทางแสงเชิ ง กายภาพ และกลศาสตร์ ค วอนตั ม ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เห็นในเชิงคณิตศาสตร์
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3. ทานายผลของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็ กไฟฟ้า ทางแสงเชิ งกายภาพ และกลศาสตร์
ควอนตัม
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-0)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จ ะสนับสนุนทฤษฎีในวิช าฟิสิกส์ 1 และเพื่อ ประสบการณ์ด้านการ
ทดลอง จะต้องทาการทดลองทางด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล 8 การทดลอง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. ใช้อุปกรณ์ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์
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 มาแล้วและกาลังเรียน 105102 ฟิสิกส์ 2 อยู่ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 แต่ทดลองในเรื่อง แสง อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก และ
กัมมันตภาพรังสี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. ใช้อุปกรณ์ทงั้ แบบอะนาลอกและดิจิตอล ในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์
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 การทางานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาซี การกาหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการทางานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
รวมถึงผู้เรียนจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อรับและประมวลผลข้อมูลได้
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2(1-3-5)
(Computer Programming II)
วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
การเขีย นโปรแกรมด้ว ยภาษาซี ฟังก์ชันและการส่ งผ่ านพารามิเ ตอร์ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ การ
เรียงลาดับและการค้นหา โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ ของภาษาซี สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลในการ
เขียนโปรแกรมเพื่อบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2(1-3-5)
(Engineering Graphics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การอ่านและเขียนภาพออร์โทกราฟิก การ
กาหนดมิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม การเขียนภาพร่างด้วย
มือเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
1. เขียนตัวอักษรตามมาตรฐาน สัญนิยม และเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า
2. อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ ไอโซเมตริก เรขาคณิตพรรณนา และภาพตัด
3. กาหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
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 กาหนดรูปแบบ เข้าใจ และแก้โจทย์ปัญหา
ทางเทอร์โมไดนามิกส์ได้
525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2
2(1-3-5)
(Engineering Graphics II)
วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
หลักการเขียนแบบวิ ศวกรรม เรขาบรรยายและวิวช่วย ภาพคลี่ แบบงานแสดงรายละเอียดของ
ชิ้นงาน แบบงานภาพประกอบ การเขียนแบบรอยเชื่อม การเขียนแบบการยึดต่อด้วยสลักเกลียว การเขียนแบบ
ท่อ การเขียนแบบไฟฟ้า การเขียนแบบโยธา การใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้
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
การวิเคราะห์วงจรดีซีและเอซีขั้นพื้นฐาน แรงดัน กระแสและกาลัง หม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เบื้องต้น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน แนวคิดของระบบสามเฟส วิธีการส่งกาลังไฟฟ้า เครื่องมือ
วัดทางไฟฟ้าพื้นฐานเบื้องต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
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นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าดีซีและวงจรไฟฟ้าเอซีพื้นฐาน หม้อแปลงระบบ
ไฟฟ้าสามเฟส และเครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น และสามารถอธิบายวิธีส่งกาลังไฟฟ้า และหลักการทางานของ
เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
1(0-3-3)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวการกั บเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า วงจรและเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาได้เรีย นรู้ และฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกั บ วงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า และ
สามารถใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้นได้
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถี ยรภาพ แนะนา
ความรู้เบื้องต้นทางพลศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ส่งผ่านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ
2. สามารถแยกชิ้นอนุภาคหรือวัตถุออกจากสิ่งแวดล้อม เพื่อเขียนแผนภาพวัตถุอิสระภายใต้แรง
กระทา สร้างระบบสมการสมดุลของวัตถุ และนาเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาระบบ
สมดุล
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพสมดุลของ
โครงสร้าง ชิ้นส่วนภายในโครงสร้าง และแรงภายในของชิ้นส่วน
4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จดบันทึก ค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์การแก้ปัญหาเชิง
วิศวกรรมแบบพึ่งพาตนเอง
531101 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

4(4-0-8)
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ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งาน
ของวัสดุวิศวกรรม เช่ น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท โครงสร้างผลึกของโลหะ การตรวจสอบ
โครงสร้ า งมหภาคและจุ ล ภาค สมบั ติ ท างกลและวิ ธี ก ารทดสอบทางกล แผนภู มิ ส มดุ ล เฟสและการแปล
ความหมาย กระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน โครงสร้าง
และสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสู ง กระบวนการผลิต สมบัติทางวิศวกรรมของเซรา
มิก วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจาวัน พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์และสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์ การย่อย
สลายของพลาสติก การประยุกต์ใช้วัสดุในงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นั กศึกษาสามารถจ าแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม อธิบายสมบัติ เบื้องต้นของวัสดุ วิธีการทดสอบ
วิเคราะห์ ส มบั ติและแปลผลได้ นั กศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่า งโครงสร้างจุล ภาค สมบัติ
กระบวนการผลิตขึ้นรูป และการปรับ ปรุงสมบัติ รวมถึงสามารถเลือกใช้วั สดุในทางวิศวกรรมได้ และสร้าง
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรม
533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
4(4-0-8)
(Statistics for Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์หลักสถิติเพื่อใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงความน่ าจะเป็น การสุ่ มตัว อย่ าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐ าน การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. สามารถบ่ ง ชี้ ก าหนดรู ป แบบ และแก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการที่ ซั บ ซ้ อ นโดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ
2. สามารถอธิบายตัวแปรสุ่มและวิธีการสุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรม รวมทั้งเลือก
การแจกแจงความน่าจะเป็นได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตหรือระบบการให้บริการ
ด้ ว ยวิ ธี ก ารประมาณค่ า การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและ
สหสัมพันธ์ได้
533261 กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)

4(4-0-8)

ก-14

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เช่น การแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การเชื่อมโลหะ
การหล่อโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน กรรมวิธีการผลิตที่ใช้กับวัสดุ
ประเภทต่างๆ หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น การวิเคราะห์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. อธิบายหลักการการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การหล่อโลหะ หลักการเบื้องต้นของต้นทุน
กระบวนการผลิต และการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น
2. อธิบายความแตกต่างของวิธีการเชื่อมโลหะแบบต่างๆ และคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านกรรมวิธี
ทางความร้อนที่แตกต่างกัน
3. วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการทางานร่วมกันเป็นทีม
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1(0-3-0)
(Manufacturing Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต หรือเรียนควบคู่
ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์
พื้นฐาน ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC EDM Wire cut
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. สร้างผลิตภัณฑ์พื้นฐานโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับงานโลหะได้
2. ดาเนินการทดลองทางกรรมวิธีการผลิต วิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดลอง และสรุปผลได้
อย่างถูกต้อง
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

54 หน่วยกิต

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ยและค่ าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนแบบต่างๆ สาหรับโครงการทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
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การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากหักภาษีเงินได้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะห์กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในรูปแบบปัญหาที่กาหนดโดยใช้ผังกระแสเงินสดได้
2. ค้นคว้าข้อมูลและนามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทางเศรษฐศาสตร์
3. เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
533251

การศึกษาวิธีการทางานอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Work Study)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาการเคลื่อนที่และเวลา แนวปฏิบัติและวิธีดาเนินการของหลักการการ
ประหยัดการเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้ การใช้แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิการดาเนินงาน
แผนผังคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนที่เชิงอนุภาค การศึกษาเวลา การสุ่มงาน การประเมินอัตราการ
ทางาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน ระบบเวลาที่พิจารณากาหนดไว้ ค่าจ้างจูงใจ และการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
งาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ใช้เครื่องมือสาหรับแสดงข้อมูล เช่น แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภาพการไหล แผนภูมิการ
ดาเนินงาน แผนผังคน-เครื่องจักร ได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบหรือปรับปรุงวิธีการทางานตามหลักการเคลื่อนไหวและเวลาเพื่อเพิ่มผลิตภาพโดย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
533263

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน
1(0-3-3)
(Fundamental of Industrial Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการหาเวลามาตรฐาน การใช้นาฬิกาจับเวลา การใช้เครื่องมื อหรื อ
อุปกรณ์ช่วย ในการวิเคราะห์การทางาน การศึกษาการทางาน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบ การ
เขียนโปรแกรมสั่งการ ทางานเครื่องซีเอ็นซี ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ใช้นาฬิกาจับเวลาและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการหาเวลามาตรฐานได้
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2. เขียนโปรแกรมสั่งการทางานเครื่องซีเอ็นซี และใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างถูกต้อง
533265

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-3)
(Mechanical Engineering Laboratory for Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการศึกษาด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดความดัน
อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุเช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความล้าของโลหะ การทดสอบทาง
กลศาสตร์ของไหล การวัดความเร็วของไหล การวัดแรงกระแทกของไหล การไหลในท่อ เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ใช้เครื่องมือวัดคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุได้
2. ดาเนินการทดสอบทางกลศาสตร์ของวัสดุ วิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดลอง และสรุปผล
ได้อย่างถูกต้อง
533266

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-3)
(Information Technology Laboratory for Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ฝึกปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้านวิศวกรรมอุตสา
หการ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการคานวณด้านวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐานได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย เพื่อการ
ทางานหรือแก้ปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้าวนวิศวกรรมอุตสาหการได้
533301

การวิจัยดาเนินงาน 1
4(4-0-8)
(Operations Research I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการการวิจัยการดาเนินการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมุ่งเน้น
การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง แบบจาลองการขนส่ง การจัดการโครงงาน ทฤษฎี
เกม ทฤษฎีแถวคอย แบบจาลองที่ใช้แก้ปัญหาพัสดุคงคลังและแบบจาลองที่ใช้ในการตัดสินใจ
ก-17

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ของโปรแกรมเชิงเส้ นตรง แบบจาลองการขนส่ง การจัดการ
โครงงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย แบบจาลองที่ใช้แก้ปัญหาพัสดุคงคลัง
2. แก้ปัญหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. วิเคราะห์และสรุปผลจากการแก้ปัญหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
533304

ปฏิบัติการแบบจาลองทางอุตสาหกรรม
1(0-3-0)
(Industrial Simulation Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างแบบจาลองทางอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์
ทางเลือกที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสร้างแบบจาลองทางอุตสาหกรรมได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างแบบจาลองและทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อการท
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้าวนวิศวกรรมอุตสาหการได้
533321

การวางแผนและควบคุมการผลิต
4(4-0-8)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สาคัญของระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการโดย
วิธีการทางด้านสถิติ การจัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การจัดการส่วนประกอบที่สาคัญของระบบ
การผลิตโดยคานึงการที่ได้มาซึ่งต้นทุนการผลิตที่ต่าและผลกาไร การจัดตารางการผลิตและการลดการสูญเสียเวลา
การควบคุมการผลิต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและคานวณได้อย่างถูกต้องได้
2. วางแผนการผลิตและจัดตารางการผลิตโดยคานึงถึงต้นทุนและผลกาไร
3. ทางานเป็นทีมในการค้นคว้าหาข้อมูลการวางแผนและควบคุมการผลิตของกรณีศึกษา
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การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Plant Layout)
วิชาบังคับก่อน : 533251 การศึกษาวิธีการทางานอุตสาหกรรม
ศึกษาข้อมูล พื้น ฐานที่นามาใช้ในการออกแบบระบบสาธารณูปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม
แผนผังการจัดวางเครื่องจักรที่มีอยู่ทั่วไปและวิธีการใหม่ ๆ การวิเคราะห์วิธีการขนถ่ายวัสดุ การคานวณพื้นที่ใช้
งาน เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ ายวัสดุ ที่เก็บวัสดุอัตโนมัติ
ลักษณะปัญหาทางด้านการวางผังโรงงาน ทาเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่ข้องกับการ
ออกแบบโรงงาน เช่น กฎหมายผังเมือง และ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม การทัศนศึกษาในโรงงาน
อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ การทารายงานจากทัศนศึกษาเพื่อวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี ประเภทของผัง
ของหน่วยงานบริการและสนับสนุน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. สามารถออกแบบผังโรงงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้อง
กับข้อกาหนดต่างๆ โดยสานึก ในความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ
2. สามารถร่วมกันเป็นทีมเพื่อออกแบบหรือปรับปรุงผังโรงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เป็นไป
ตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ตามหลักวิศวกรรมอุตสาหการได้อย่างมีประสิทธิผล
533324

การบริหารงานซ่อมบารุง
4(4-0-8)
(Maintenance Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการของการซ่อมบารุง การซ่อมบารุงเชิงป้องกัน การซ่อมบารุงแบบทวีผล การศึกษา
สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดองค์กรของงานซ่อมบารุง การวางแผน
และการควบคุมกิจกรรม การซ่อมบารุง การจัดการวัสดุและอะไหล่ ความเชื่อถือได้ อัตราการเสียของเครื่องจักร
ในเชิ งสถิ ติ การวั ดและประเมิ น ผลสมรรถนะของการซ่ อ มบ ารุ ง ระบบการจั ด การการบ ารุ ง รั ก ษาด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความสามารถในการบารุงรักษาและใช้งานได้ การหล่อลื่น เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง
สภาพ การจัดองค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการบารุงรักษา การจัดการวัฏจักรชีวิต การทารายงานการ
บารุงรักษาและตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก การพัฒนาระบบการซ่อมบารุง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. วางแผนและควบคุมการจัดการซ่อมบารุง โดยคานึงถึงองค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการ
บารุงรักษา
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2. ประยุกต์ใช้หลักสถิติในการคานวณความเชื่อถือได้ อัตราการเสียของเครื่องจักร การวัดและ
ประเมินผลสมรรถนะของการซ่อมบารุงได้
3. ทางานร่วมกับทีมในการออกแบบระบบการจัดการการบารุงรักษา
533331

ความคิดและการจัดการเชิงระบบ
2(2-0-4)
(Systems Thinking and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย ในการวิ เคราะห์ จั ดการทางวิศ วกรรมเพื่ อ การตัด สิ น ใจ รวมถึ ง
เครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมของระบบโดยการมองระบบทั้งหมดแบบองค์รวม เพื่อทาให้องค์กร บุคคล
สามารถมองโลก ประเมินปัญหา และคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม วิชานี้ยังช่วยให้นักศึกษาเข้าใจว่าปัญหา
ต่างๆ ในปัจจุบันมีความซับซ้อน เชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน และมีความยากในการแก้ไขและหาคาตอบ โดยมุ่งเน้น
การทาความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมเป็นระบบ แทนที่จะมองแบบแยกส่วน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ใช้วิธีการและเทคนิคที่ทันสมัยในการวิเคราะห์จัดการทางวิศวกรรมเพื่อการตัดสินใจได้
2. ประเมินพฤติกรรมของระบบโดยการมองระบบทั้งหมดแบบองค์รวม เพื่อทาให้องค์กร บุคคล
สามารถมองโลก ประเมินปัญหา และคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง
533341

การควบคุมคุณภาพ
4(4-0-8)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ต้น ทุน คุณภาพ หลั กสถิติ เบื้ องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตและแผนภูมิ
ควบคุม แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการผลิต ความคลาด
เคลื่อน การชักตัวอย่างตรวจสอบ ความเชื่อถือได้ การบริหารงานควบคุมคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. เข้าใจหลักสถิติเบื้องต้นสาหรับการควบคุมคุณภาพ
2. เข้าใจพื้นฐานกระบวนการผลิต แผนภูมิควบคุม และความคลาดเคลื่อน
3. สร้างแผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน และแผนภูมิเชิงคุณลักษณะ
4. สร้างแผนการชักตัวอย่างตรวจสอบ
5. เข้าใจหลักการความเชื่อถือได้และการบริหารงานควบคุมคุณภาพ
ก-20

533348

ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล
1(0-3-0)
(Data Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรสาหรับข้อ มูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เชิงสารวจ การวิเคราะห์เชิง
ทานายสาหรับข้อมูลใหญ่ เทคนิคการจาแนกประเภท การประเมินผลตัวแบบ การจัดกลุ่มและการวิเคราะห์การ
เชื่อมโยง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจการเรียนรู้ของเครื่องจักรสาหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เชิงสารวจ การวิเคราะห์เชิง
ทานายสาหรับข้อมูลใหญ่
2. ใช้เทคนิคการจาแนกประเภท การประเมินผลตัวแบบ การจัดกลุ่มและการวิเคราะห์การเชื่อมโยง
การค้นหาคาแนะนาจากข้อมูลธุรกรรมและกฎความสัมพันธ์กับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

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. ประยุกต์ใช้เทคนิคในการประกันคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพในอุตสาหกรรมผลิตและบริการ
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
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. วัดความละเอียดผิวเนื้อและความเที่ยงตรงของเครื่องมือกลได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบและสร้างจิกและฟิกเจอร์ได้
3. กาหนดพิกัดเผื่อของความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตของชิ้นงานได้
533351

การควบคุมทางอุตสาหกรรม
2(1-3-5)
(Industrial Control)
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หลักการทางานของอุปกรณ์การวัด
และอุปกรณ์การทางานชนิดต่างๆ การควบคุมระบบนิวแมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบวงจรนิวแมติก และไฮดรอลิกส์ เพื่อควบคุมการทางานของเครื่องจักรอัตโนมัติได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบนิวแมติกหรือไฮดรอ
ลิกส์ได้
533352

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
2(1-3-5)
(Industrial Automation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาระบบอัต โนมัติ ของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หลั กการทางานพีแอลซี การเขี ย น
โปรแกรมพีแอลซี การออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบพีแอลซี เพื่อควบคุมการทางานของเครื่องจักรอัตโนมัติได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่ออกแบบเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติที่ใช้พีแอลซีควบคุมได้
533421

วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

4(4-0-8)
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ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและการป้องกันความสู ญเสีย การวิเคราะห์ และป้องกัน
อุบัติเหตุ การออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมภัยในสถานที่ทางาน ส่วนประกอบเกี่ยวกับคน โรคจากการทางาน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หลักการบริหารความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย เทคนิคต่างๆ สาหรับความปลอดภัยของระบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในสภาพการทางานที่กาหนดให้ได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อกาหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
2. ระบุความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการได้
3. ออกแบบวิธีการปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
533473

การผลิตแบบลีน
2(2-0-4)
(Lean Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานการผลิตแบบลีน การกาหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การเขียนแผนผังคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์หลัก การทาให้การผลิตไหลลื่น การสร้างกลไกลการดึงงานเพื่อลดความสูญเปล่า การระบุและ
การกาจัดความสูญเปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดการผลิตแบบลีนโดยการเขียนแผนผังคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก
2. ทางานเป็นทีมในการวางแผนการผลิตที่ไหลลื่นและการลดความสูญเปล่า
533499

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง
2(2-0-24)
(Industrial Engineering Capstone Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการภายใต้การดูแลของคณาจารย์ การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน และการนาเสนอรายงานอย่างเป็นทางการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
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1. บ่งชี้กาหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. ประยุ กต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อกาหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย
3. ปรั บ ใช้ รู ป แบบและวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ เ หมาะสมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลกั บ ผู้ รั บ สารที่ มี ค วาม
หลากหลาย
4. ส านึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบทางจริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
5. ท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยสมาชิ ก ทุ ก คนในที ม มี โ อกาสในการแสดง
ศักยภาพความเป็นผู้นา สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการทางานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน กาหนด
เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
6. พัฒนาและดาเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ
ทางวิศวกรรมในการสรุปผล
7. เสาะแสวงหาและนาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจาเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์

20 หน่วยกิต

533302

การวิจัยการดาเนินงาน 2
4(4-0-8)
(Operations Research II)
วิชาบังคับก่อน : 533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการวิจัยการดาเนินงาน 1 โดยการประยุกต์ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีคง
คลัง มาร์คอฟเชน และหัวข้อขั้นสูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง และไม่ใช่เส้นตรง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง
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2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีคงคลัง มาร์คอฟเชน และหัวข้อขั้นสูงทางโปรแกรมเชิงเส้นตรง
และไม่ใช่เส้นตรง กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
3. วิเคราะห์และสรุปผลจากการแก้ปัญหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
533325

พื้นฐานการจัดกาหนดการ
4(4-0-8)
(Fundamental of Scheduling)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
ศึกษาพื้นฐานการจัดกาหนดการเบื้องต้น การจัดกาหนดการในพื้นที่ผลิต การจัดกาหนดการ
เครื่องจักรเดี่ยว การจัดกาหนดการเครื่องจักรขนานและการจัดลาดับรุ่น การจัดตารางระบบผลิตแบบไหลเลื่อน
และการจัดตารางระบบผลิตแบบตามงาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เขียนโปรแกรมเพื่อการจัดกาหนดการหรือจัดตารางงานแบบต่างๆ ได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรมการจัดกาหนดการให้เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้
533326

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
4(4-0-8)
(Information Technology for Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อาทิเช่น การวางแผน
การสั่ งซื้อวัต ถุ ดิบ การบริ ห ารจั ด การวั ต ถุดิ บและวัส ดุ คงคลั ง การวางแผนการผลิ ต ระบบสารสนเทศใน
เครือข่ายโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เลือกใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบต่างๆ ได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตาม
ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้
533327

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse Management)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
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4(4-0-8)

แนวทางสาหรับการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง และ
โอกาส บทบาทของคลั งสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบคลังสินค้าและการเลือกทาเลที่ตั้ง การวางผัง
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การไหลของแผนวัสดุ ตัวแบบจาลองสถานการณ์สาหรับการวิเคราะห์ และ
การออกแบบเครือข่ายคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ ง
บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าสาหรับการการจายสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ
การออกแบบชั้นวางสินค้า การจัดการระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ของคลังสินค้า การจัดการความเสี่ยง
ความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่งกับกิจกรรมในคลังสินค้า กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เลือกใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าแบบต่างๆ ได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าให้
เป็นไปตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้
533328

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
4(4-0-8)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
หลักการของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์และการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐศาสตร์และองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ การวางแผนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานความสาคัญของ
การบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อ ในการดาเนินการโลจิสติกส์และ
ห่วง โซ่อุปทาน แนวโน้มของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เลือกใช้โปรแกรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแบบต่างๆ ได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้
เป็นไปตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้
533329

การขนส่งและการกระจาย
(Transportation and Distribution)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
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4(4-0-8)

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบขนส่ง การขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้า การพยากรณ์ความต้องการ
ในการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยหลากหลายต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของการไหล
ของการจราจร การตัดสินใจสาหรับการเดินทางที่ความเหมาะสมที่สุด ตัวแบบจาลองสถานการณ์ส าหรับ
การศึกษาพฤติกรรมของระบบขนส่ง การวางแผนสาหรับการพัฒนาระบบและเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษาที่
เกีย่ วข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. คานวนหาเส้นทางที่มีความเหมาะสุดในการขนส่งและการกระจายได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างแบบจาลองสถานการณ์ระบบการขนส่งและกระจายสาหรับ
กรณีศึกษาได้
533330

การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ
4(4-0-8)
(Material handling Systems Design)
วิชาบังคับก่อน : 533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
หลักการของการออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ การวิเคราะห์ปัญญาและการเลือกวิธีการใน
การเคลื่อนย้าย การออกแบบสายพานลาเลียง สายพานลาเลียงถาด สายพานลาเลียงแบบไหลต่อเนื่อง ลิฟต์
ลาเลียงถัง สายพานลาเลียงแบบสกรู สายพานลาเลียงแบบถาดสั่น สายพานลาเลียงแบบกระเช้า สายพาน
ลาเลียงแบบลูกกลิ้ง และสายพานลาเลียงนิวเมติกส์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้การออกแบบระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการที่
เฉพาะเจาะจง โดยสานึกในความรับผิดชอบในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่ออกแบบระบบการขนย้ายวัสดุได้อย่างมีประสิทธิผล
533343

การจาลองระบบและการประยุกต์
4(4-0-8)
(Simulation Systems and Applications)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
สร้างแบบจาลองระบบอุตสาหกรรมและการบริการที่ไม่ต่ อเนื่อง ครอบคลุมถึงการใช้เทคนิค
ทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาแบบจาลองต่างๆ สร้างแบบจาลองจากระบบอุตสาหกรรมและการบริการ
และศึกษาการใช้แบบจาลองเพื่อวิเคราะห์หาคาตอบที่เหมาะสม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
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เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. สร้างแบบจาลองสถานการณ์ของระบบอุตสาหกรรมและบริการที่ไม่ต่อเนื่องได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างแบบจาลองระบบอุตสาหกรรมตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจง และสร้างทางเลือกที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาหรือการพัฒนางานได้
533429

วิศวกรรมโลจิสติกส์
4(4-0-8)
(Logistics Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต และ 533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1
หลั กการพื้น ฐานการสร้ างแบบจาลองโลจิส ติกส์ ในโครงข่ายห่ว งโซ่อุปทานต่างๆ เช่น ระบบ
คลังสินค้า การขนส่งสินค้าและการจราจร การเลือกตาแหน่งทาเลที่ตั้ง การพยากรณ์ความต้องการ การ
ประยุกต์ใช้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. นาความรู้ใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างแบบจาลองโลจิสติกส์ในโครงข่ายห่วงโซ่อุปทานแบบต่างๆ ได้
533362

การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต
4(3-3-8)
(Manufacturing Process Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
ศึกษาทฤษฎีของการตัดโลหะ วัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือตัดโลหะ รูปร่าง ลักษณะของเครื่องมือ ตัด
โลหะ ชนิดและประโยชน์ของของเหลวสาหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบหลักการทางาน และการ
บารุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต การคานวณต่างๆ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การคานวณเวลา
ในการทางานของเครื่องมือกล ศึกษาการขึ้นรูปโลหะ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมือ่ เสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบและเขียนขั้นตอนในการตัดและขึ้นรูปโลหะได้โดยทางานร่วมกับทีม
2. เลือกและใช้เครื่องมือตัดโลหะและของเหลวในการตัดโลหะได้อย่างเหมาะสม
533363

การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Integrated Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
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4(4-0-8)

ศึ ก ษาเทคนิ ค และวิ ธีก ารต่ างๆ ในการน าเอาคอมพิ ว เตอร์ม าช่ว ยในการผลิ ต อาทิ เ ช่ น การ
ออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมของผลิ ตภัณฑ์ ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิ ต และรวมถึงการน าเอา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยใช้การควบคุมทางคอมพิวเตอร์
2. เลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับข้อจากัด
533364

พื้นฐานการออกแบบสาหรับการผลิต
4(3-3-8)
(Introduction to Design for Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
เทคนิคและวิธีการขั้นพื้นฐาน สาหรับการออกแบบกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนการผลิตต่าและ
เกิดของเสียในระหว่างการผลิตน้อยที่สุด
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ทางานร่วมกันเป็นทีมในการออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิต
2. ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
533365

วิยุตคณิตสาหรับการผลิต
4(4-0-8)
(Discrete Mathematics for Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3
ศึกษาส่วนเพิ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับงานทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่ งได้แก่
ทฤษฎีของตัวเลข ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ ความสัมพันธ์ วิธีการนับ พีชคณิตของบูลีน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บ่งชี้ กาหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาวิยุตคณิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตได้
2. อธิบายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมได้
533366

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
(Modern Industrial Automation)
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
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4(3-3-8)

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช้พีแอลซีควบคุมระบบอั ตโนมัติแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรม
การผลิตสมัยใหม่ เรียนรู้ระบบการควบคุมอัตโนมัติผ่านเครือข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบพีแอลซี เพื่อควบคุมการทางานของเครื่องจักรอัตโนมัติได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติที่ใช้พีแอลซีควบคุมผ่าน
เครือข่ายภายในโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ได้
533367

กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Manufacturing Process)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
เรี ย นรู้ เทคนิ คและวิธีการ ตลอดทั้งทฤษฎีขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง การ
เลือกใช้กรรมวิธีที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความแม่นยาในกระบวนการผลิต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บ่งชี้ และกาหนดรูปแบบเทคนิคและวิธีการผลิตขั้นสูงที่เหมาะสมได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบและผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติโดยใช้
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูงได้
533371

เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Machine Tools)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประเภทของเครื่องจักรและการประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ เครื่องมือกลสาหรับงานหล่อ การขึ้น
รูปโลหะ กระบวนการตัด และเครื่องมือกลสาหรับงานเฉพาะทาง โครงสร้างของเครื่องมือ กล การขับถ่ายและ
ส่งถ่ายกาลังของเครื่องมือกล การนาทางแบบเชิงเส้นและแบบหมุน เครื่องมือกลในการติดตั้ง รวมถึงเครื่องมือ
กลในการควบคุมระบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เลือกใช้เครื่องจักรได้เหมาะสมกับงานทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลได้
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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 การลากขึ้นรูปโลหะและฉีดพลาสติกที่
เหมาะสมกับการใช้งาน
3. คานวณหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการขึ้นรูปโลหะ
533344

ระบบคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่
4(4-0-8)
(Quality System for Modern Industrial and Services)
วิชาบังคับก่อน : 533342 การประกันคุณภาพ
เรียนรู้ระบบคุณภาพและมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น
ระบบคุ ณ ภาพในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มาตรฐาน
อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้
533345

เครื่องมือคุณภาพสาหรับการเพิ่มผลผลิต
4(4-0-8)
(Quality Tools for Productivity Improvement)
วิชาบังคับก่อน : 533341 การควบคุมคุณภาพ
ศึ ก ษาทฤษฎี ขั้ น สู ง เพิ่ ม เติ ม จากรายวิ ช าการควบคุ ม คุ ณ ภาพ เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค และวิ ธี ก าร
การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิต
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เลือกเทคนิคคุณภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในการเพิ่มผลผลิตได้
533346

การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์
4(4-0-8)
(Regression Analysis and Forecasting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยแบบตัวแปรเดี่ยว การวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัว
แปร เทคนิคการพยากรณ์ รวมทั้งแบบจาลองพื้นฐาน แบบจาลองอนุกรมเวลา และเทคนิคการทาให้ราบเรียบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์การทดถอยและการพยากรณ์ได้อย่างมี
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. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ผลการทดลองได้
533442

ความเชื่อถือได้สาหรับการจัดการคุณภาพ
4(4-0-8)
(Reliability for Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
บทนาเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ในงานวิศวกรรมและการปรับปรุงคุณภาพ แบบจาลองการขัดข้อง
ความเชื่อถือได้ของระบบ ความสามารถในการธารงรักษาของระบบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
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เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บ่งชี้ความสามารถในการธารงรักษา และความเชื่อถือได้ของระบบได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างแบบจาลองการขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิผล
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 นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบต่างๆ เพื่อออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติ
ให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะเจาะจงได้
2. สามารถทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติแบบต่างๆ ได้
533374

การผลิตแบบอัตโนมัติ
4(4-0-8)
(Manufacturing Automation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการพื้นฐานระบบอัตโนมัติในการผลิต หลักการระบบปฏิบัติการและส่วนประกอบที่ใช้
ในระบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบลมและระบบไฮโดรลิ ค การออกแบบวงจร
พื้น ฐานของเครื่ องควบคุมเชิงตรรกะ (PLC) ที่ส ามารถโปรแกรมได้ การควบคุมเครื่องจักรในเชิงคานวณ
เปรียบเทียบกับการควบคุมด้วยคนและระบบอัตโนมั ติ ออกแบบระบบอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบโปรแกรมพีแอลซี เพื่อควบคุมการทางานของเครื่องจักรเพื่อการผลิตแบบอัตโนมัติได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่ออกแบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่ได้
533375

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

ศึกษาหลั กพื้น ฐานเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ประวัติการสร้างหุ่ นยนต์ การจาแนกหุ่ นยนต์ พื้นฐาน
หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รูปร่างทางกายภาพของหุ่นยนต์ ลักษณะสาหรับทางเทคนิค การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ใน
อุตสาหกรรม พื้นฐานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์ ประเภทของระบบขับเคลื่อน การควบคุม
การเคลื่อนที่หุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมอุปกรณ์ที่ปลายแขน
หุ่นยนต์ การออกแบบและเลือกใช้มือจับ ระบบตรวจจับในหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
การศึกษาคีนิแมกติกส์เบื้องต้น ระบบการรับรู้และมองเห็นของหุ่นยนต์ การรับภาพ เทคนิคแสง การวิเคราะห์
และเทคนิคการประมวลผลทางภาพ การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์กลุ่ม การเชื่อมโยงกระด้างพันธ์ การ
จาลองสถานการณ์การทางานของหุ่นยนต์กลุ่ม และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในระบบการผลิต
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เลือกใช้หุ่นยนต์และอุปกรณ์การมองเห็น ได้อย่างเหมาะสมตามการกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อออกแบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการ
มองเห็นได้อย่างมีประสิทธิผล
533376

ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง
4(4-0-8)
(Computer System and Interfacing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงทางเทคนิคและโปรแกรมการควบคุมสาหรับ
การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอก การออกแบบซอร์ฟแวร์ การสร้างโปรแกรมตอบสนองอย่างทันที โปรแกรม
ควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การควบคุมและการจัดลาดับหน่วยความจา ข้อมูลขาเข้า
และข้อมูลขาออก การประมวลผลแบบซุปเปอร์สเกลลาร์และขนาน การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและ
ควบคุม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เลือกใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบการวัดและการควบคุมสาหรับการเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายนอก
ได้อย่างเหมาะสมตามการกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรม
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อการออกแบบโปรแกรมและระบบควบคุมสาหรับการเชื่อมโยงกับ
อุปกรณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผล
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533377

ระบบการควบคุมและแบบจาลอง
4(4-0-8)
(Modeling and Control System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาระบบการควบคุมเบื้องต้น แบบจาลองคณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพกล่องการขนถ่าย
หน้าที่ การตอบสนองของระบบ ลักษณะระบบการควบคุม การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบควบคุมใน
ขอบเขตของเวลาและความถี่ การออกแบบระบบควบคุมย้อนกลับภายใต้การควบคุมการชดเชยแบบพีไอดี
วิเคราะห์ระบบควบคุมภายใต้สถานะของตัวแปร ระบบการจาลองสถานการณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. สร้างแบบจาลองของระบบการควบคุมเบื้องต้นได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อการออกแบบระบบควบคุมย้อนกลับแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
533322

การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Cost Analysis and Budgeting)
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ศึกษาถึงหลักการพื้นฐานทางบัญชี ค่าใช้จ่ายและส่วนประกอบ ต้นทุนมาตรฐานและค่าโสหุ้ย
ของโรงงาน ต้น ทุน ทางตรง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน การใช้จ่ายเงินลงทุน การจัดสรรเงินทุน
และการตัดสินใจในการลงทุน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. คานวณต้นทุนและงบประมานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานในอุตสาหกรรม เพื่อการตัดสินใจ
การลงทุนได้
2. บ่งชี้ค่าใช้จ่ายๆ ในการวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อการวางแผนการจัดสรรเงินลงได้
533342

การประกันคุณภาพ
4(4-0-8)
(Quality Assurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจั ดการคุณภาพเชิงรวม ระบบการจัด การคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการประกัน คุ ณ ภาพ
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพรวมทั้งซิกส์ซิกม่า เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการออกแบบเพื่อคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
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1. เข้าใจระบบการจัดการคุณภาพเชิงรวม
2. ใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
3. แก้ปัญหาคุณภาพจากกรณีศึกษาเรื่องปัญหาคุณภาพที่ให้มาได้
533361

ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
4(3-3-8)
(Industrial Control and Automation)
วิชาบังคับก่อน : 529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
ศึกษาระบบการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หลักการทางานของอุปกรณ์การวัด
และอุปกรณ์การทางานชนิดต่างๆ การควบคุมระบบนิวแมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ การเขียนโปรแกรม
พีแอลซีเบื้องต้น
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบวงจรควบคุมระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิกส์ และพีแอลซีเบื้องต้นได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อการออกแบบระบบควบคุมแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
533378

วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ
4(4-0-8)
(Welding Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฟิสิกส์ของการเชื่อม โลหะวิทยาในงานเชื่อม มาตรฐานและข้อกาหนด การออกแบบเชื่อม การ
ตรวจสอบงานเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะ รอยต่องานเชื่อม สัญลักษณ์งานเชื่อม เครื่องจ่ายกาลัง
งานเชื่อม วัสดุสิ้นเปลืองในงานเชื่อม แก๊สที่ใช้คลุมในการเชื่อมอาร์กโลหะ การเชื่อมอัตโนมัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายส่วนประกอบพื้นฐานของกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า
2. เลือกใช้กระบวนการตรวจสอบงานเชื่อม
3. เลือกใช้พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมชิ้นงานเชื่อม
533423

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environmental Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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1(1-0-2)

มลพิษในอุตสาหกรรมและการควบคุม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการอนุรักษ์
พลั งงาน การอนุ รั กษ์พลั งงานในอุป กรณ์ทางความร้อนและทางไฟฟ้า การจัดการเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
พลังงานไฟฟ้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บ่งชี้มลพิษในอุตสาหกรรมและเสนอวิธีการควบคุมได้อย่างถูกต้อง
2. กาหนดวิธีการจัดการและอนุรักษ์พลังงานได้
533424

ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น
4(4-0-8)
(Introduction to Expert System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์จาลองการตัดสินใจของมนุษย์ โดยใช้ฐานความรู้ และการ
สรุปเหตุผลเชิงอนุมาน ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และอุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาลองการตัดสินใจเพื่อแก้แก้ปัญหาทางธุรกิจ วิศวกรรม และ
อุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. ร่วมกันทางานเป็นทีมเพื่อออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาลองการตัดสินใจให้เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้
533425

กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
(Industrial Law)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกร
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
2. เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรได้อย่างถูกต้อง
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533426

ความเป็นผู้ประกอบการ
4(4-0-8)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฏี และปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ
ของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต
การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์กร การว่าจ้างและประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามในการดาเนินธุรกิจ
2. จัดทาแผนธุรกิจสาหรับธุรกิจขนาดย่อมได้
533427

องค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาโครงสร้างขององค์กรอุตสาหกรรมและการจัดการ เน้นเกี่ยวกับการจัดการในการผลิตและ
การดาเนินการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การตลาด และกรณีศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาจัดการการผลิตและการดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
2. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาในรูปแบบของทีมและนาเสนอได้
533428

การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
4(4-0-8)
(Decision Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษากระบวนการแก้ปั ญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้น เทคนิค การวิเคราะห์ เช่น การวัด การ
คานวณ การควบคุม และการประเมิน เรียนรู้วิธีการเพิ่มศักยภาพ และ ความสามารถในการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาและการบริหารงานต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
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2. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาในรูปแบบของทีมและนาเสนอได้
533441

การวางแผนและการวิเคราะห์คุณภาพ
4(4-0-8)
(Quality Planning and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 533341 การควบคุมคุณภาพ
แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนคุณภาพ และประเมินสถานะโดยรวมของคุณภาพ
องค์กร กระบวนการวางแผนคุณภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้าและการทาความเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้า การแปรหน้าที่ด้านคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. นาเสนอการวางแผนและประเมินคุณภาพขององค์กรกรณีศึกษาได้
2. วิเคราะห์การแปรหน้าที่ด้านคุณภาพโดยใช้รูปบ้านคุณภาพได้อย่างถูกต้อง
533451

การยศาสตร์
4(3-3-8)
(Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน : 533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ศึกษาการยศาสตร์เบื้องต้น สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบการทางาน เช่น โครงสร้างกระดูก
ข้อต่อกระดูก กล้ามเนื้อ การวัดขนาดของร่างกาย สภาวะแวดล้อ ม การทางาน ขีดความสามารถ และขอบเขต
ในการทางานของมนุษย์ การออกแบบอุปกรณ์ เช่น ที่นั่งในการทางาน ภาพแสดง ระบบการควบคุม สถานที่
ทางาน และระบบการขนส่งวัสดุที่ใช้มนุษย์ ปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบ อายุการทางาน การทางานเป็นกะ
การจูงใจ และความเหนื่อยล้า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางาน โดยพิจารณาถึงปัจจัยด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และความ
ปลอดภัย
2. ออกแบบวิธีการทางานโดยพิจารณาจากข้อจากัดและขีดความสามารถของคนและคานึงถึงความ
รับผิดชอบทางจริยธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมได้
533461

การขึ้นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์

4(3-3-8)
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(Presswork and Die Design)
วิชาบังคับก่อน : 533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล
วิธีการตัดโลหะแผ่ น ด้ว ยแม่พิมพ์ การเฉือนในโลหะแผ่ น ชนิดของเครื่องเพรส (press) การ
ออกแบบแม่พิมพ์สาหรับปั๊มตัดโลหะแผ่น การออกแบบแม่พิมพ์สาหรับดัด และขึ้นรูปโลหะแผ่น ลักษณะการ
ไหลของโลหะในขณะขึ้นรูป การคานวณหาแรงสาหรับขึ้นรูปโลหะแผ่น การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์
สาหรับการตีขึ้นรูปหรืออัดขึ้นรูปก้อนโลหะ วัสดุสาหรับทาเครื่องมือและแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ และวิธีการอบชุบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. สามารถบ่งชี้ชนิดของเครื่องเพรสและกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปได้
2. ออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ได้
533462

การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สาหรับกระบวนการผลิตอัตโนมัติ
4(3-3-8)
(Computer Control for Automated Production System)
วิชาบังคับก่อน : 533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และ
533366 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการควบคุมระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมผ่านระบบ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมการทางานโดยการประมวลผลทางภาพโดยคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบวิธีการควบคุมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบ ระบบ
ประมวลผลทางภาพ ผ่านโครงข่ายคอมผิวเตอร์ ให้เป็นไปตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล เพื่อการออกแบบการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สาหรับ
กระบวนการผลิตอัตโนมัติได้

533463

ระบบการสั่งการในกระบวนการผลิต
(Manufacturing Execution System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
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4(4-0-8)

ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสั่งการ การจัดการและการวางแผนการในการผลิต
สินค้าต่างๆ ขององค์กร ทาความเข้าใจระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การ
วางแผนและบริหารการผลิตขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามความต้องการที่
เฉพาะเจาะจงได้
2. ทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล เพื่อการออกแบบระบบการสั่งการในกระบวนผลิตได้

533464

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
4(4-0-8)
(Project Feasibility Studies)
วิชาบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
ศึกษาปัจจัยที่สาคัญต่อการตัดสินในการลงทุนทางอุตสาหกรรม และกรณีศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์ รวมถึงวิธีการพื้นฐานในการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางกรณีศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ร่วมกันเป็นทีมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกรณีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ และนามาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจได้
533465

วิศวกรรมคุณค่า
4(4-0-8)
(Value Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทน าวิธ ีก ารทางวิศ วกรรมคุณ ค่า การประยุก ต์ว ิศ วกรรมคุณ ค่า เพื ่อ ใช้ใ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์การจัดซื้อ และการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์การจัดซื้อ และการผลิตเพื่อลด
ต้นทุน โดยไม่ลดคุณค่าของผลิตภัณฑ์
2. ปรับใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับสารที่มีความหลากหลาย
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533466

การกาจัดของเสียของอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Waste Treatment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาคุณสมบัติของของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทของไหลและกากของเสีย การควบคุม
และการกาจัดน้าเสีย กรรมวิธีการกาจัดของเสียและก๊าซ รวมทั้งระบบการปล่อยของเสีย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ทราบวิธีการกาจัดและควบคุมของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
2. ออกแบบระบบการควบคุมการปล่อยของเสียได้
533467

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์
4(4-0-8)
(Packaging and Labeling Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้ ห ลั กการออกแบบบรรจุภัณฑ์ บน
พื้นฐานตัวอักษร สี และภาพประกอบ ศึกษาวัสดุสาหรับสร้างบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์
มาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
2. เลือกใช้วัสดุสาหรับสร้างบรรจุภัณฑ์โดยคานึงถึงต้นทุนได้
533468

วิศวกรรมย้อนรอย
4(4-0-8)
(Reverse Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการของวิศวกรรมย้อนรอย กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยสาหรับเครื่องจักรกลและ
ชิ้นส่วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การทดสอบสมบัติวัสดุ การเลือ กใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอย ความสัมพันธ์
ระหว่างวิศวกรรมย้ อนรอยและเทคโนโลยี การสร้างต้นแบบรวดเร็ว การประยุกต์ใช้วิศวกรรมย้อนรอยใน
อุตสาหกรรม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
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1. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมย้อนรอยสาหรับเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนได้
2. เลือกใช้ระบบวิศวกรรมย้อนรอยได้อย่างเหมาะสม
533469

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
4(3-3-8)
(Flexible Manufacturing System)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต และ 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต และ
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น เขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ชุดแขนกล ชุดขนถ่ายวัสดุ และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติได้
2. ควบคุมการทางานของชุดแขนกล ชุดขนถ่ายวัสดุ และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบได้
533470

วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Welding Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก และแบบไม่มีการอาร์ก ฟิสิกส์ของการอาร์ก การไหลของความร้อน
ในงานเชื่อม โลหะวิทยางานเชื่อม การออกแบบงานเชื่อม ศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์งานเชื่อม ความเค้นตกค้าง
และการบิดตัว คุณภาพของงานเชื่อมและการทดสอบ ข้อกาหนดในงานเชื่อมและการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก และแบบไม่มีการอาร์ก
2. อธิบายกระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก และแบบไม่มีการอาร์ก

533471

กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์
4(4-0-8)
(Laser welding Process)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฏีและการใช้งานเลเซอร์ การผลิ ตโดยใช้แสงเลเซอร์ คุณสมบัติของอนุภ าคแสง/คลื่ น
ความสัมพันธ์เบื้องต้น ปฏิสัมพันธ์ของแสงกับวัสดุ การดูดกลืนและปล่อยพลังงานจากการกระตุ้น หลักการ
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เบื้องต้นของเลเซอร์ ประเภทของเลเซอร์ เลเซอร์ทั่วไป ไฟเบอร์ เลเซอร์ ไดโอดเลเซอร์ คาร์บอนไดออกไซด์
เลเซอร์ นิโอเดเนียมแยคเลเซอร์ การสะท้อนและการกระจายของแสง ลักษณะรูปร่างของเลนส์ การปรับปรุง
พื้นผิวงาน กระบวนการผลิตโดยใช้เลเซอร์ คุณลักษณะของลาแสงเลเซอร์ ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของเลเซอร์
2. อธิบายกระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์
3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ในกระบวนการผลิต
533472

เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
4(4-0-8)
(Non-Destructive Examination Technology)
วิชาบังคับก่อน : 533378 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ
หลักการพื้นฐาน วัตถุประสงค์ ประเภทและตัวอย่างประยุกต์ของการตรวจสอบโดยไม่ทาลาย
ความไม่ต่อเนื่องและสิ่งบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากวัสดุและกรรมวิธีการผลิต การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม
การตรวจสอบด้ว ยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยอุลตร้าโซนิค การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การ
ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี การตรวจสอบด้วยอคูสติกอิมิสชัน และเทคนิ คการตรวจสอบอื่นๆ การเลือกใช้
เทคนิคการตรวจสอบโดยไม่ทาลายให้เหมาะสมที่สุด การปฏิบัติงานการตรวจสอบโดยไม่ทาลายด้วยวิธีการ
ต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายทฤษฎีพื้นฐาน วัตถุประสงค์ และการใช้งาน เทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทาลายต่างๆ
2. เลือกใช้กระบวนการตรวจสอบแบบไม่ทาลายที่เหมาะสมกับชิ้นงาน
533481

ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(1-0-2)
(Special Problems in Industrial Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนกาหนด
533482

ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
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2(2-0-4)

(Special Problems in Industrial Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนกาหนด
533483

ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
3(3-0-6)
(Special Problems in Industrial Engineering III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องตามการมอบหมายของผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนกาหนด
533484

หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
3(3-0-6)
(Advanced Topics in Industrial Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับการพัฒนาใหม่ หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนกาหนด
533485

หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Industrial Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับการพัฒนาใหม่ หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนกาหนด
533486

หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Industrial Engineering III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับการพัฒนาใหม่ หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ก-45

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนกาหนด
533487

หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4
4(4-0-8)
(Advanced Topics in Industrial Engineering IV)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันสาหรับการพัฒนาใหม่ หรือแนวทางใหม่ของวิศวกรรมอุตสาหการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนกาหนด

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 เพื่อบริหารจัดการหรือเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้
2. สานึกในความรับผิดชอบ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านการจัดการอุตสาหกรรมอย่างรอบคอบ
533042

ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Probability and Statistics for Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์หลักสถิติเพื่อใช้ในวิชาชีพวิ ศวกรรมอุตสาหการ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
ก-46

1. สามารถบ่ ง ชี้ ก าหนดรู ป แบบ และแก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการที่ ซั บ ซ้ อ นโดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ
2. สามารถบ่ ง ชี้ ก าหนดรู ป แบบ และแก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการที่ ซั บ ซ้ อ นโดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ
3. สามารถตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตหรือระบบการให้บริการ
ด้ ว ยวิ ธี ก ารประมาณค่ า การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและ
สหสัมพันธ์ได้
533043

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 533042 ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับงานวิศวกรรม
ต้น ทุน คุณภาพ หลั กสถิติ เบื้ องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตและแผนภูมิ
ควบคุม แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการผลิต ความคลาด
เคลื่อน การชักตัวอย่างตรวจสอบ ความเชื่อถือได้ การบริหารงานควบคุมคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. เข้าใจหลักสถิติเบื้องต้นสาหรับการควบคุมคุณภาพ
2. เข้าใจพื้นฐานกระบวนการผลิต แผนภูมิควบคุม และความคลาดเคลื่อน
3. สร้างแผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน และแผนภูมิเชิงคุณลักษณะ
4. สร้างแผนการชักตัวอย่างตรวจสอบ
5. เข้าใจหลักการความเชื่อถือได้และการบริหารงานควบคุมคุณภาพ
533044

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ยและค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนแบบต่างๆ สาหรับโครงการทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลที่เ กิดขึ้น
ภายหลังจากหักภาษีเงินได้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะห์กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในรูปแบบปัญหาที่กาหนดโดยใช้ผังกระแสเงินสดได้
ก-47

2. ค้นคว้าข้อมูลและนามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทางเศรษฐศาสตร์
3. เลือกวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
533045

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
4(4-0-8)
(Industrial Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ต้น ทุน คุณภาพ หลั กสถิติเบื้ องต้นส าหรับการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตและแผนภูมิ
ควบคุม แผนภูมิควบคุมเชิงแปรผัน แผนภูมิเชิงคุณลักษณะ ความสามารถของกระบวนการผลิต ความคลาด
เคลื่อน การชักตัวอย่างตรวจสอบ ความเชื่อถือได้ การบริหารงานควบคุมคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
หลังการศึกษาในรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะทาสิ่งต่อไปนี้ได้
1. เข้าใจหลักสถิติเบื้องต้นสาหรับการควบคุมคุณภาพ
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
ความร้อนที่แตกต่างกันได้
533062

ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น

1(0-3-3)
ก-48

(Introduction to Manufacturing Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 533061 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น หรือเรียนควบคู่
ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์
พื้นฐาน ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. สร้างผลิตภัณฑ์พื้นฐานโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับงานโลหะได้
2. ดาเนินการทดลองทางกรรมวิธีการผลิต วิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดลอง และสรุปผลได้
อย่างถูกต้อง
533221

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
4(4-0-8)
(Engineering Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ยและค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการลงทุนแบบต่างๆ สาหรับโครงการทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากหักภาษีเงินได้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายและวิเคราะห์กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในรูปแบบปัญหาที่กาหนดโดยใช้ผังกระแสเงินสดได้
2. ค้นคว้าข้อมูลและนามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทางเศรษฐศาสตร์
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
ก-49

1. อธิบายหลักการการแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การหล่อโลหะ หลักการเบื้องต้นของต้นทุน
กระบวนการผลิต และการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น
2. อธิบายความแตกต่างของวิธีการเชื่อมโลหะแบบต่างๆ และคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านกรรมวิธีทาง
ความร้อนที่แตกต่างกันได้
3. วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการทางานร่วมกันเป็นทีม
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1(0-3-0)
(Manufacturing Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 533261 กรรมวิธีการผลิต หรือเรียนควบคู่
ฝึกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ฝึกสร้างผลิตภัณฑ์
พื้นฐาน ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. สร้างผลิตภัณฑ์พื้นฐานโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์สาหรับงานโลหะได้
2. ดาเนินการทดลองทางกรรมวิธีการผลิต วิเคราะห์ แปลผลข้อมูลจากการทดลอง และสรุปผลได้
อย่างถูกต้อง

กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ
- กลุ่มวิชาบังคับ

12 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and New Venture Creation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์ โ อกาสทางธุรกิจ การคิดเชิง
ออกแบบในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการลูกค้า การพัฒ นาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ แบบจาลองธุรกิจและแนวทางการหา
รายได้ของธุรกิจ ประเด็นกฎหมายสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การนาเสนอแนวคิดธุรกิจ
205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
(Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service)
ก-50

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตลาดสาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม การวิเคราะห์โ อกาสทางการตลาดและการ
ประเมินมูลค่าตลาด การวิเคราะห์คุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาดดิจิทัลสาหรับธุรกิจใหม่ แนวทางการสร้างแบรนด์ การประเมินผล
ทางการตลาด
205307 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน
3(3-0-6)
(Business Plan and Financing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แผนธุร กิจ และหลักทางการเงิน สาหรับผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รูปแบบการหารายได้
รูปแบบการดาเนินธุรกิจและโครงสร้างต้นทุน การประเมินความคุ้มค่าของการดาเนินธุรกิจ โครงสร้างเงินทุนและ
ความต้องการทางการเงิน การจัดหาเงินทุนตลอดวงจรชีวิตของธุรกิจ
- กลุ่มวิชาเลือก
4 หน่วยกิต
205381 นวัตกรรมแบบจาลองธุรกิจ
2(1-2-3)
(Business Model Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดแบบจาลองธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วงจรชีวิตของธุรกิจและผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์แบบจาลองธุรกิจในปัจจุบัน การออกแบบและพัฒนาแบบจาลองธุรกิจ กลยุทธ์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในแบบจาลองธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบแบบจาลองทางธุรกิจ
205382 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
2(1-2-3)
(Product and Service Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ โ ดยใช้ ห ลั ก การการคิ ด เชิง ออกแบบ การกลั่ น กรองและการประเมิ น ผลแนวความคิ ด การออกแบบ
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หลักการอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพื่อคนทั้ง มวลในการ
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการ
205383 ประเด็นกฎหมายสาหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ก-51

2(2-0-4)

กฎหมายเบี้ ย งต้ น เกี่ ย วกั บ นิ ติ บุ ค คลและทรั พ ย์ สิ น รู ป แบบของนิ ติ บุ ค คล การจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ
โครงสร้างหุ้นและการแบ่งสัดส่วนของหุ้นตามระยะเวลา บริคณห์สนธิ สนธิการให้หุ้นสาหรับพนักงาน กฎหมาย
ภาษีและกฎหมายแรงงานเบื้องต้น
205384 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับธุรกิจนวัตกรรม
2(2-0-4)
(Intellectual Property Strategies for Innovative Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและหลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชนิดของทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์สินทรัพย์
และทรัพย์สิน ทางปั ญญา กฎหมายและกระบวนการป้องสิ ทธิในทรัพย์สินปัญญา การสืบค้นสิทธิบัต รและ
เครื่องหมายการค้า แนวทางการใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา
205385 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม
2(1-2-3)
(Social Innovation Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและความสาคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ปัญหาและความท้าทายของสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษา
ของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
205386 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
2(1-2-3)
(Social Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการทางสั ง คม กิ จ การเพื่ อ สั ง คมและการประกอบการธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า ง
ผลกระทบทางสังคม การออกแบบแบบจาลองธุรกิจกิจการเพื่อสังคม กลยุทธ์การตลาดสาหรับกิจการเพื่อสังคม
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคม แหล่งเงินทุนสาหรับกิจการเพื่อ
สังคม
205387 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2(1-2-3)
(Technopreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี คุณลักษณะและแรงจูงใจสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี ความเป็นบุคลากรประกอบการภายในองค์กร วิธีคิดและกระบวนการแบบผู้ประกอบการ การ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยี การออกแบบจาลองธุรกิจเทคโนโลยี แหล่งเงินทุนสาหรับธุรกิจเทคโนโลยี
ก-52

205388 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ
2(2-0-4)
(Entrepreneurial Logistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดการสมานโซ่อุปทาน ความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
การประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย 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 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐาน
ที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพใน
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย ในสถานประกอบการ วั ฒ นธรรมองค์ก รระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและ
การนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
533491

สหกิจศึกษา 1
8(0-40-0)
(Cooperative Education I)
วิชาบังคับก่อน : 533490 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็ จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทา
การประเมิน ผลให้ ผ่ านหรื อไม่ผ่ าน โดยวัดจากผลประเมิน การปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติ งานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานทีป่ รึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลัง
กลับจากสถานประกอบการ
ก-53

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บ่งชี้กาหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. ประยุ กต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อกาหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย
3. ปรั บ ใช้ รู ป แบบและวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ เ หมาะสมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลกั บ ผู้ รั บ สารที่ มี ค วาม
หลากหลาย
4. ส านึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบทางจริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิ ศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
5. ท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยสมาชิ ก ทุ ก คนในที ม มี โ อกาสในการแสดง
ศักยภาพความเป็นผู้นา สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการทางานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน กาหนด
เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
6. พัฒนาและดาเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ
ทางวิศวกรรมในการสรุปผล
7. เสาะแสวงหาและนาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจาเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
533492

สหกิจศึกษา 2
8(0-40-0)
(Cooperative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 533491 สหกิจศึกษา 1
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทา
การประเมิน ผลให้ ผ่ านหรื อไม่ผ่ าน โดยวัดจากผลประเมิน การปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติ งานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษา
หลังกลับจากสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
ก-54

1. บ่งชี้กาหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. ประยุ กต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อกาหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย
3. ปรั บ ใช้ รู ป แบบและวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ เ หมาะสมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลกั บ ผู้ รั บ สารที่ มี ค วาม
หลากหลาย
4. ส านึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบทางจริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
5. ท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยสมาชิ ก ทุ ก คนในที ม มี โ อกาสในการแสดง
ศักยภาพความเป็นผู้นา สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการทางานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน กาหนด
เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
6. พัฒนาและดาเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ
ทางวิศวกรรมในการสรุปผล
7. เสาะแสวงหาและนาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจาเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
533493

สหกิจศึกษา 3
8(0-40-0)
(Cooperative Education III)
วิชาบังคับก่อน : 533492 สหกิจศึกษา 2
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทา
การประเมิน ผลให้ ผ่ านหรื อไม่ผ่ าน โดยวัดจากผลประเมิน การปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติ งานโดย
คณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษา
หลังกลับจากสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บ่งชี้กาหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ก-55

2. ประยุ กต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อกาหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย
3. ปรั บ ใช้ รู ป แบบและวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ เ หมาะสมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลกั บ ผู้ รั บ สารที่ มี ค วาม
หลากหลาย
4. ส านึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบทางจริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานก ารปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
5. ท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยสมาชิ ก ทุ ก คนในที ม มี โ อกาสในการแสดง
ศักยภาพความเป็นผู้นา สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการทางานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน กาหนด
เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
6. พัฒนาและดาเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ
ทางวิศวกรรมในการสรุปผล
7. เสาะแสวงหาและนาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจาเป็น โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
533495

โครงงานศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ
9 หน่วยกิต
(Industrial Engineering Study Project)
วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา
การศึกษาหัวข้ อโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทาการวิจัย
นาเสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่
แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปาก
เปล่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนในวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ
1. บ่งชี้กาหนดรูปแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. ประยุ กต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ เป็นไปตามความ
ต้องการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับข้อกาหนดงานทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านโลก สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ด้วย
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3. ปรั บ ใช้ รู ป แบบและวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ เ หมาะสมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลกั บ ผู้ รั บ สารที่ มี ค วาม
หลากหลาย
4. ส านึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบทางจริ ย ธรรมตามกรอบมาตรฐานการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบ เที่ยงธรรม โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นจากแนวทางการแก้ปัญหาที่มีต่อโลก
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
5. ท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยสมาชิ ก ทุ ก คนในที ม มี โ อกาสในการแสดง
ศักยภาพความเป็นผู้นา สร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการทางานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน กาหนด
เป้าหมาย วางแผนงาน อย่างชัดเจนเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
6. พัฒนาและดาเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการทดลอง และใช้วิจารณญาณ
ทางวิศวกรรมในการสรุปผล
7. เสาะแสวงหาและนาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อจาเป็น 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
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สนใจภายใต้การดูแลของพี่
เลี้ ย งจากสถานประกอบการและอาจารย์ ผู้ ประสานงานสหกิจ ศึ ก ษาประกอบการเป็ นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ตามแผนการเรี ย นของวิช าโทความเป็นผู้ ประกอบการ โดยก่อนออกสหกิจศึกษาประกอบการ
นักศึกษาต้องทาโครงร่างแผนธุรกิจเสนอต่อพี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ และ
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานด้านการเป็นผู้ประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจา
ลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ และนาเสนอต่อพี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึ กษาประกอบการ โดย
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วัดผลจากผลการประเมินของพี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจ ศึกษาประกอบการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการประกอบการให้ผ่าน หรือไม่ผ่าน
205494

การบ่มเพาะประกอบการ
8 หน่วยกิต
(Enterprise Incubation)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกอบการตามประเภทธุ ร กิ จ ที่ ส นใจ ณ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ ในการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาหรือ ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการ บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยบางเวลาและสถานประกอบการบางเวลา ภายใต้การ
ดูแลของ พี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อนออกปฏิบัติการบ่มเพาะประกอบการ นักศึกษา
ต้องทาโครงร่างแผนธุรกิจเสนอต่อพี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการและผ่านการประเมินจากทั้ง
2 ฝ่าย และเมื่อเสร็จสิ้นการบ่มเพาะประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจาลอง
ธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ และนาเสนอต่อพี่เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ โดยวัดผลจากผลการ
ประเมิ น ของ พี่ เ ลี้ ย งและอาจารย์ ผู้ ป ระสานงานประกอบการ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ านการ
ประกอบการให้ผ่าน หรือไม่ผ่าน
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ภาคผนวก ข
รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ข-1

มคอ.2

รายวิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เพื่อใช้ในการคานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการสาเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561
533221
533251
533262
533263
533265
533266
533301
533304
533321
533323
533324
533331
533341
533348
533349
533350
533351
533352
533421
533473
533499

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การศึกษาวิธีการทางานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
การวิจัยการดาเนินงาน 1
ปฏิบัติการแบบจาลองทางอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
การบริหารงานซ่อมบารุง
ความคิดและการจัดการเชิงระบบ
การควบคุมคุณภาพ
ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล
การประกันคุณภาพสมัยใหม่
วิศวกรรมเครื่องมือ
การควบคุมทางอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัย
การผลิตแบบลีน
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการขั้นสูง

4
4
1
1
1

1 หน่วยกิต
4
1
4
4
4
2
4
1
2
3
2
2
4
2
2
รวม

ข-2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

53 หน่วยกิต

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

มคอ.2

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2557 และหลักสูตร พ.ศ. 2562
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน่วยกิต

หมายเหตุ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

12

202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

3

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา

3

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม

3

ตัดออก
ตัดออก

202213 โลกาภิวัตน์

3

ตัดออก

1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

15
ตัดออก

202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การเรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมือง
โลก
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

2
1
3
3
3
3

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

15

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

รายวิชาใหม่

213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3

รายวิชาใหม่

ค-2

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

3
3
3

หมายเหตุ
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

9
3

ตัดออก

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3

ตัดออก

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี

3

ตัดออก

1.4 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก ด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
สหศาสตร์

2

114100 กีฬาและนันทนาการ

2

ตัดออก

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2

ตัดออก

202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202261 ศาสนากับการดาเนินชีวิต

2

202262 พุทธธรรม

2

202291 การจัดการสมัยใหม่

2

202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

2

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม

2

202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการ

ทางาน

1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบบเลือก
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
สหศาสตร์

0

8

202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน

2

รายวิชาเดิม

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2

รายวิชาใหม่

202175 ศิลปวิจักษ์

2

รายวิชาใหม่

202181 สุขภาพองค์รวม

2

รายวิชาใหม่

2

2

ค-3

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หน่วยกิต
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หน่วยกิต

หมายเหตุ

2

รายวิชาใหม่

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม

2

รายวิชาใหม่

202331 อาเซียนศึกษา

2

รายวิชาใหม่

2

รายวิชาใหม่

4

202373 การคิดเชิงออกแบบ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
102111 เคมีพื้นฐาน 1

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1

1

103101 แคลคูลัส 1

202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่ม
อาชีพ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
102111 เคมีพื้นฐาน 1

134
27

134
27
4

รายวิชาเดิม

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1

1

รายวิชาเดิม

4

103101 แคลคูลัส 1

4

รายวิชาเดิม

103102 แคลคูลัส 2

4

103102 แคลคูลัส 2

4

รายวิชาเดิม

103105 แคลคูลัส 3

4

103105 แคลคูลัส 3

4

รายวิชาเดิม

105101 ฟิสิกส์ 1

4

105101 ฟิสิกส์ 1

4

รายวิชาเดิม

105102 ฟิสิกส์ 2

4

105102 ฟิสิกส์ 2

4

รายวิชาเดิม

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1

รายวิชาเดิม

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

1
34

1
34

รายวิชาเดิม

2

รายวิชาเดิม

2

รายวิชาเดิม

2

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2

รายวิชาเดิม

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2

2

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2

2

รายวิชาเดิม

525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1

4

525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1

4

รายวิชาเดิม

529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน

4

4

รายวิชาเดิม

529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน

1

1

รายวิชาเดิม

530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

4

529290 วิศวกรรมไฟฟ้ามูลฐาน
529291 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามูล
ฐาน
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

4

รายวิชาเดิม

531101 วัสดุวิศวกรรม

4

531101 วัสดุวิศวกรรม

4

รายวิชาเดิม

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
523201 การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์
2
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1

2
2
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533241 สถิติในงานวิศวกรรม อุตสาหการ

4

533241 สถิติในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

4

รายวิชาเดิม

533261 กรรมวิธีการผลิต

4

533261 กรรมวิธีการผลิต

4

รายวิชาเดิม

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์

1

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์

1

รายวิชาเดิม

54

52

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
533251 การศึกษาวิธีการทางาน
อุตสาหกรรม
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรม
อุตสาหการขั้นพื้นฐาน
533264 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการขั้น
สูง

4

533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1

4

533301 การวิจัยการดาเนินงาน 1

4

4

533321 การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต

4

533321 การวางแผนและควบคุมการผลิต
533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณในอุตสาหกรรม

4
1

533221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
533251 การศึกษาวิธีการทางาน
อุตสาหกรรม
533263 ปฏิบัติการวิศวกรรม
อุตสาหการขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ

4
4

รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม

1

รายวิชาเดิม

1
ตัดออก
รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม

4

ตัดออก
4

4

533323 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
533324 การบริหารงานซ่อมบารุง

4

รายวิชาเดิม

533341 การควบคุมคุณภาพ

4

533341 การควบคุมคุณภาพ

4

รายวิชาเดิม

533342 การประกันคุณภาพ
533361 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
ทางอุตสาหกรรม
533421 วิศวกรรมความปลอดภัย
533423 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
533425 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

4

ตัดออก

4

ตัดออก

533323 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

4

533324 การบริหารงานซ่อมบารุง

4

533421 วิศวกรรมความปลอดภัย

4

รายวิชาเดิม

รายวิชาเดิม

4

ตัดออก

4

ตัดออก
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หน่วยกิต

4

ตัดออก
533265 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่ งกล
สาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
533266 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
533304 ปฏิบัติการแบบจาลองทาง
อุตสาหกรรม
533331 ความคิดและการจัดการเชิง
ระบบ

1

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

1
1

รายวิชาใหม่

2

รายวิชาใหม่

533348 ปฏิบัติการวิศวกรรมข้อมูล

1

รายวิชาใหม่

533349 การประกันคุณภาพสมัยใหม่

2

รายวิชาใหม่

533350 วิศวกรรมเครื่องมือ

3

รายวิชาใหม่

533351 การควบคุมทางอุตสาหกรรม

2

รายวิชาใหม่

533473 การผลิตแบบลีน
533499 โครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการขั้นสูง

2

รายวิชาใหม่

2

รายวิชาใหม่

20

4

รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม

2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
2.4.1 กลุ่มรายวิชาตามความถนัดของ
ผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
ภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน
2.4.1.1 กลุ่มวิชาด้านการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
533302 การวิจัยดาเนินงาน 2

20

4

2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
2.4.1 กลุ่มรายวิชาตามความถนัดของ
ผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
ภายในกลุ่มวิชาเดียวกัน
2.4.1.1 กลุ่มวิชาด้านการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน
533302 การวิจัยดาเนินงาน 2

533325 พื้นฐานการจัดกาหนดการ

4

533325 พื้นฐานการจัดกาหนดการ

4

533326 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน

4

533326 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน

4

12

หมายเหตุ
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มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
533327 การจัดการสินค้าคงคลังและ
คลังสินค้า
533328 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
533329 การขนส่งและการกระจาย

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน่วยกิต

4

533327 การจัดการสินค้าคงคลังและ
คลังสินค้า
533328 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
533329 การขนส่งและการกระจาย

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

4
4

รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วย
คอมพิวเตอร์
533364 พื้นฐานการออกแบบสาหรับการ
ผลิต

4
4

รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

4
4

รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

4
4

533330 การออกแบบระบบการเคลื่อนย้าย
วัสดุ
533343 การจาลองระบบและการประยุกต์

4

533429 วิศวกรรมโลจิสติกส์

4

4

533330 การออกแบบระบบการ
เคลื่อนย้ายวัสดุ
533343 การจาลองระบบและการ
ประยุกต์
533429 วิศวกรรมโลจิสติกส์

หมายเหตุ

2.4.1.2 กลุ่มวิชาด้านระบบการผลิต
2.4.1.2 กลุ่มวิชาด้านระบบการผลิต
533362 การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต
533363 การผลิตแบบผสมผสานด้วย
คอมพิวเตอร์
533364 พื้นฐานการออกแบบสาหรับการ
ผลิต

4

533365 วิยุตคณิตสาหรับการผลิต
533366 ระบบการผลิตอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม่
533367 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

4

4

533365 วิยุตคณิตสาหรับการผลิต
533366 ระบบการผลิตอัตโนมัติใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม่
533367 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

533371 เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม

4

533371 เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม

4

รายวิชาเดิม

533372 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ

4

533372 กระบวนการขึ้นรูปวัสดุ

4

รายวิชาเดิม

533373 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
2.4.1.3 กลุ่มวิชาด้านสถิติและการจัดการ
คุณภาพ
533344 ระบบคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรม
และการบริการสมัยใหม่

4

4
4

4

4

ตัดออก
2.4.1.3 กลุ่มวิชาด้านสถิติและการ
จัดการคุณภาพ
533344 ระบบคุณภาพสาหรับ
อุตสาหกรรมและการบริการสมัยใหม่

ค-7

4

รายวิชาเดิม

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หน่วยกิต

533345 เครื่องมือคุณภาพสาหรับการเพิ่ม
ผลผลิต

4

533346 การวิเคราะห์การถดถอยและการ
พยากรณ์

4

533441 การออกแบบการทดลองใน
อุตสาหกรรม

4

533442 ความเชื่อถือได้สาหรับการจัดการ
คุณภาพ

4

2.4.1.4 กลุ่มวิชาด้านแมคคาทรอนิกส์
533374 การผลิตแบบอัตโนมัติ

4

533375 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการ
มองเห็น

4

533376 ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง

4

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
533345 เครื่องมือคุณภาพสาหรับการ
เพิ่มผลผลิต
533346 การวิเคราะห์การถดถอยและ
การพยากรณ์
533441 การออกแบบการทดลองใน
อุตสาหกรรม
533442 ความเชื่อถือได้สาหรับการ
จัดการคุณภาพ

หน่วยกิต

หมายเหตุ

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

533375 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมและการ
มองเห็น
533376 ระบบคอมพิวเตอร์การเชื่อมโยง

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

533373 ระบบควบคุมอัตโนมัติ

4

2.4.1.4 กลุ่มวิชาด้านแมคคาทรอนิกส์
533374 การผลิตแบบอัตโนมัติ

533602 กาหนดการเชิงเส้น

4

ย้ายมาจาก
2.3.1.2
ตัดออก
ตัดออก

533607 แบบจาลองเชิงการแปรเปลี่ยน

4

ตัดออก

533641 ทฤษฎีทางสถิติ
533689 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรม
อุตสาหการ 1

4
1

ตัดออก

1

ตัดออก

2.4.1.5 กลุ่มวิชาแบบก้าวหน้า

ตัดออก

533690 สัมมนาบัณฑิตศึกษาวิศวกรรม
อุตสาหการ 2

ค-8

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หน่วยกิต

2.4.2 กลุ่มรายวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการขั้นสูง
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนอย่างน้อย 8 หน่วยกิต

8

525203 พลศาสตร์วิศวกรรม

4

525204 กลศาสตร์ของไหล 1

4

ตัดออก
ตัดออก

525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2

4

ตัดออก

525308 การถ่ายเทความร้อน

4

ตัดออก

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1

4

ตัดออก

533303 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

4

ตัดออก

533368 การออกแบบชิ้นส่วนเครือ่ งจักรกล

4

ตัดออก

533369 วิศวกรรมเครื่องมือกล

4

ตัดออก

533370 การผลิตแบบลีน

4

ตัดออก

533378 วิศวกรรมการเชื่อมประสานโลหะ

4

533422 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
วิศวกรอุตสาหการ
533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน่วยกิต

หมายเหตุ

2.4.2 กลุ่มรายวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการขั้นสูง

533378 วิศวกรรมการเชื่อมประสาน
โลหะ

4

4

รายวิชาเดิม
ตัดออก

4

533424 ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น

4

533426 ความเป็นผู้ประกอบการ

4

533426 ความเป็นผู้ประกอบการ

4

รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม

533428 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
533441 การวางแผนและการวิเคราะห์
คุณภาพ
533451 การยศาสตร์
533461 การขึ้นรูปโลหะและออกแบบ
แม่พิมพ์

4

533428 การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ

4

รายวิชาเดิม

533441 การวางแผนและการวิเคราะห์
คุณภาพ
533451 การยศาสตร์

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

533461 การขึ้นรูปโลหะและออกแบบ
แม่พิมพ์

4

รายวิชาเดิม

4
4
4

ค-9
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533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สาหรับ

ระบบการผลิตอัตโนมัติ
533463 ระบบการสั่งการในกระบวน การ
ผลิต
533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ
533465 วิศวกรรมคุณค่า
533466 การกาจัดของเสียของอุตสาหกรรม

หน่วยกิต
4

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
533462 การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

4

สาหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ
533463 ระบบการสั่งการในกระบวน การ
ผลิต
533464 การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ
533465 วิศวกรรมคุณค่า

4

533466 การกาจัดของเสียของ

4
4

หน่วยกิต
4
4
4
4

หมายเหตุ
รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม
รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

533467 การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลาก

4

ผลิตภัณฑ์
533468 วิศวกรรมย้อนรอย

4

อุตสาหกรรม
533467 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ฉลากผลิตภัณฑ์
533468 วิศวกรรมย้อนรอย

533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุน่

4

533469 ระบบการผลิตแบบยืดหยุน่

4

รายวิชาเดิม

533470 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง

4

533470 วิศวกรรมการเชื่อมขั้นสูง

4

รายวิชาเดิม

533471 กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์

4

533471 กระบวนการเชื่อมโดยใช้เลเซอร์

4

รายวิชาเดิม

533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่

4

533472 เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่

4

รายวิชาเดิม

1

รายวิชาเดิม

2

รายวิชาเดิม

3

รายวิชาเดิม

3

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

ทาลาย
533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 1
533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 2
533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 3
533484 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุต
สาหการ 1
533485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุต
สาหการ 2

1
2
3
3
4

ทาลาย
533481 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 1
533482 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 2
533483 ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 3
533484 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 1
533485 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 2

ค-10

มคอ.2
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หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน่วยกิต

533486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุต
สาหการ 3
533487 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอุต
สาหการ 4
533606 กลวิธีการหาค่าเหมาะทีส่ ุด

4

533486 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 3
533487 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 4

4

รายวิชาเดิม

4

รายวิชาเดิม

4

ตัดออก

533608 ทฤษฎีแถวคอย

4

ตัดออก

533624 การจัดการและการควบคุม
การผลิต
533625 การวิเคราะห์การตัดสินใจทาง
เศรษฐศาสตร์
533626 การจัดการทางการเงิน
533628 โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน
533630 การวิเคราะห์การตัดสินใจ

4

ตัดออก

4

ตัดออก

4

ตัดออก

4

ตัดออก

4

ตัดออก

533632 การจัดการคุณภาพแบบสมบูรณ์

4

ตัดออก

533642 การควบคุมคุณภาพขั้นสูง

4

ตัดออก

533644 แบบจาลองทางสถิติและการ
ออกแบบการทดลอง
533645 การจาลองระบบ

4

ตัดออก

4

ตัดออก

533646 การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
ประยุกต์
533651 ปัจจัยมนุษย์ในระบบงานวิศวกรรม

4

ตัดออก

4

ตัดออก

533661 การออกแบบระบบการผลิต

4

ตัดออก

533662 การออกแบบเครื่องมือกล

4

ตัดออก

533668 เทคโนโลยีอัตโนมัติ

4

ตัดออก

533669 ระบบการผลิตอัจฉริยะ

4

ตัดออก

4
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533670 เทคโนโลยีสาระสนเทศสาหรับการ
ผลิต

2.5 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน วิชา
เตรียมสหกิจศึกษาจานวน 1 หน่วยกิต
ในภาคก่อนไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษาและ
ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา จานวน 5หน่วย
กิต ในภาคถัดไปนักศึกษาอาจลงทะเบียน
เพื่อไปปฏิบตั ิงานมากกว่า 1 ภาคการศึกษา
หรือมากกว่า 1 ครั้ง ก็ได้โดยให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในกลุ่ม

หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน่วยกิต

4

9

หมายเหตุ
ตัดออก

533322 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณในอุตสาหกรรม

4

533342 การประกันคุณภาพ

4

533361 ระบบควบคุมและระบบ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

4

533425 กฎหมายเกีย่ วกับอุตสาหกรรม

4

533427 องค์กรและการจัดการใน
อุตสาหกรรม

4

2.5 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน วิชา
เตรียมสหกิจศึกษาจานวน 1 หน่วยกิตใน
ภาคก่อนไปปฏิบัตสิ หกิจศึกษาและ
ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา จานวน 5
หน่วยกิต ในภาคถัดไปนักศึกษาอาจ
ลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบตั ิงานมากกว่า 1
ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้ง ก็ได้
โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่ม

ค-12

ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม
ศาสตร์
ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม
ศาสตร์
ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม
ศาสตร์
ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม
ศาสตร์
ย้ายมาจาก
ชีพบังคับทาง
วิศวกรรม
ศาสตร์
9

มคอ.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

หน่วยกิต

สหกิจศึกษาตามลาดับดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน่วยกิต

หมายเหตุ

สหกิจศึกษาตามลาดับดังนี้

433490 เตรียมสหกิจศึกษา

1

433490 เตรียมสหกิจศึกษา

1

รายวิชาเดิม

433491 สหกิจศึกษา 1

8

433491 สหกิจศึกษา 1

8

รายวิชาเดิม

433492 สหกิจศึกษา 2

8

433492 สหกิจศึกษา 2

8

รายวิชาเดิม

433493 สหกิจศึกษา 3

8

433493 สหกิจศึกษา 3

8

รายวิชาเดิม

533495 โครงงานศึกษาวิศวกรรม
อุตสาหการ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องได้รับผลการ
ประเมินเป็น S เท่านั้น จึงจะถือว่าผ่าน
รายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

8

533495 โครงงานศึกษาวิศวกรรม
อุตสาหการ
หมายเหตุ: นักศึกษาต้องได้รับผลการ
ประเมินเป็น S เท่านั้น จึงจะถือว่าผ่าน
รายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

9

เปลี่ยนหน่วย
กิต

ให้เลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาใดๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ไม่
เกิน 8 หน่วยกิต

8

ให้เลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาใดๆ ที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้ไม่เกิน 8 หน่วยกิต

ค-13

8

ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

มคอ.2
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ภาคผนวก จ
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร

มคอ.2

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

ตาแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทางาน :

พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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 การศึกษาความสามารถในการประมาณค่าแรงยกเพื่อใช้ในการป้องกันอันตรายในการ
ทางาน กรณีกลุ่มตัวอย่างพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2548-2550 การศึกษาแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างที่เกิดขึ้นจากการออก
แรงดันและลาก
พ.ศ. 2548-2550 การศึกษาความสามารถในการออกแรงสถิตเพื่อใช้ในการออกแบบยานยนต์
พ.ศ. 2550-2551 การศึกษาการสนองตอบภาระงานในการทางานตัดหญ้า
พ.ศ. 2550-2552 การวิเคราะห์การทางานตัดผลประดู่โดยใช้หลักการยศาสตร์
พ.ศ. 2552-2553 การวิเคราะห์และจัดสรรพนักงานขนส่งในสายการผลิตฮาร์ดิสก์ไดรฟ์ให้เหมาะสม
จ-2
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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. 257268.
- 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 1417, 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
จ-3
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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
433271
433473
433474
533021
533062
533251
533262
533263
533421
533451
533622
533646
533650
533690
533691

Manufacturing Processes Laboratory
Industrial Work Study
Introduction to Safety Engineering
Ergonomics
Industrial Management
Introduction to Manufacturing Processes Laboratory
Industrial Work Study
Manufacturing Processes Laboratory
Fundamental of Industrial Engineering Laboratory
Safety Engineering
Ergonomics
Human Resource Management
Applied Regression Analysis
Occupational Health and Advanced Safety Engineering
Industrial Engineering Seminar II
Industrial Engineering Seminar III

จ-4
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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

ตาแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทางาน :

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พ.ศ. 2553 – 2556 นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
พ.ศ. 2543 – 2552 วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
พ.ศ. 2544 – 2548 อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
พ.ศ. 2545 - 2546 อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
พ.ศ. 2547
อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย

จ-5
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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.7797, 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 เอี่ยมมิ จิรเดช นาคเงินทอง และนิรุตน์ นาคสุข การศึกษากรรมวิธีการเชื่อมประสาน
ด้ ว ยไฟเบอร์ เ ลเซอร์ ใ น Inconel 617 และเหล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อ น (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

จ-6
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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

จ-7
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แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ อาจารย์นรา สมัตถภาพงศ์
การศึกษา/คุณวุฒิ :

ปริญญาเอก : 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

ตาแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทางาน :

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2545-2547
พ.ศ. 2544-2545

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรอุตสาหการ บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
วิศวกรอุตสาหการ บริษัท พิจิตรอุตสาหกรรม จากัด

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย :
- นรา สมัตถภาพงศ์, การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดลาดับการเดินทางสาหรับรถ
ขนส่ งสิ น ค้า โดยใช้โ ปรแกรมตารางค านวณอย่ างง่า ย, 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

จ-8
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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

จ-9
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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

ตาแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทางาน :

2552–ปัจจุบัน อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 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 สู น านนท์ , “วิ ธี ก ารระบุ เ ส้ น โครงร่ า งในงาน Layer-Based Geometrical
Reconstruction”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 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
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