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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Industrial Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

:

0903

ภาษาไทย

:

หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ

ภาษาอังกฤษ

:

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อเต็ม (ไทย)

:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ (ไทย)

:

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

:

Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:

B.Eng. (Industrial Engineering)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

2
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย หรือนิสติ ต่างชาติที่มที ักษะการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ 2559
6.3 คณะกรรมการวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เห็ น ชอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย พะเยา เห็น ชอบหลั ก สูต ร ในการประชุม เวีย น
ครั้งที่ 123 (7/2560) เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6.6 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรอุตสาหการ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพ ควบคุม
ระบบสายการ ผลิต ควบคุมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ซ่อมบารุง การประเมินโครงการและ
การเงิน นักออกแบบและสร้างผลิตชิน้ ส่วนและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
2. วิศวกรโลจิสติกส์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังสินค้า สินค้าคงคลัง กระจายสินค้า จัดซื้อ
จัดหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
3. วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ นักพัฒ นาระบบ
อัจฉริยะ
4. ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เช่นฝ่ายการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า
ฝ่ายซ่อมบารุง ฝ่ายจัดซือ้ ฝ่ายกระจายสินค้า ฝ่ายโลจิสติกส์ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฯลฯ
5. ผูจ้ ัดการโรงงานอุตสาหกรรม
6. ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ในตาแหน่งวิศวกรอุตสาหการ
7. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ - นามสกุล
นายจักรทอง ทองจัตุ

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ประชาชน

วิชาการ

35401002XXXXX

ผู้ช่วย

คุณวุฒิ
วศ.ม.

ศาสตราจารย์
2

นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

35709001XXXXX

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิต

จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

และอัตโนมัติ
วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2543

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

2535

ธนบุรี
3
4

นายอธิคม บุญซื่อ

35599001XXXXX

นางสาวอัจฉราวดี แก้ววรรณดี 36599001XXXXX

อาจารย์
อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541

Ph.D.

Industrial and Systems

The University of Oklahoma, U.S.A.

2558

Engineering

5

นายเอกชัย แผ่นทอง

15506000XXXXX

อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่ อ งด้ ว ยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้ น เป็ น
แผนพัฒนาที่ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมไทยทุกระดับได้มีส่วนร่วมดาเนินการเพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการ
พัฒนาประเทศ ในห้วงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คาดว่าประเทศไทยจะยังคงอยู่ในช่วงของการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่สั่งสมมาท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ไม่ ว่าจะเป็ นการเชื่อมโยงกั น ใกล้ชิดมากขึ้นเป็ น สภาพไร้พ รมแดน การแข่งขัน ด้าน
เศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วอันจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม
และการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงอาจประสบสภาวะแวดล้อ มและ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ สภาวการณ์ ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปัญ หาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณาพการศึกษา ความเหลื่อมล้า
ทางสังคม เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างการผลิตของไทยซึ่งได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริก ารมากขึ้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้ การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง, คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม, การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิ รู ป ประเทศ และการพั ฒ นาสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น สั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข
นอกจากนี้อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่ มี ค วามได้ เปรี ย บด้ า นต้ น ทุ น แรงงานและการผลิ ต และประเทศที่ มี ค วามก้ า วหน้ า และ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางนวั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 IMD
(International Institute for Management Development) ได้ จั ด อั น ดั บ ไว้ ที่ 30 จาก 61 ประเทศ การ
ปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่มี
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การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานมากยิ่งขึ้น โดยมุมมองจาก คณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มุ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญเพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้
สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 –
2560 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากแผนเดิม โดยมองการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจโลกย้ายมา
อยู่ ที่ เอเชี ย โดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและอาเซี ย น ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยสามารถวาง
ยุทธศาสตร์การแข่งขันและการพัฒนาความเชื่อมโยงรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้าน ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มประเทศในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) ขยายไปสู่ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)
และกลุ่ม ASEAN+3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) และ ASEAN+6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย
และนิวซีแลนด์) ซึ่งประกอบด้วย 3 ภารกิจที่สาคัญได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
ไทยในโซ่อุปทาน (Supply Chain Enhancement) การยกระดับประสิทธิ ภาพระบบอานวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement) และการพัฒ นาปัจจัยสนับ สนุน (Capacity Building and
Policy Driving Mechanism) ซึ่ ง ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด พะเยาด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละภู มิ ป ระเทศที่ มี แ นว
ชายแดนติดต่อกับแขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศ
ใต้ ตั้งแต่อาเภอเชีย งค าถึ งอาเภอภูซ างติ ดต่อกั บ เมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว รวมทั้ งสิ้น 44
กิโลเมตร โดยในปี พ.ศ. 2536 จังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปิด
จุดผ่อนปรนชายแดนไทย – ลาว บ้านฮวก เพื่อผ่อนปรนการค้าขายและการสัญจรไปมาของประชาชน
บริเวณชายแดนไทย – สปป.ลาว โดยเฉพาะการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ แขวง
ไซยะบุลี สปป.ลาว มีมติร่วมกันพัฒนาในหลายประเด็น ได้แก่ การเร่งรัดผลักดันการยกระดับจุดผ่อน
ปรนบ้านฮวก อาเภอภูซาง ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซ
ยะบุลี ขึ้นเป็นด่านสากลและเห็นชอบสนับสนุนโครงการจั ดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา – จังหวัด
น่าน – แขวงไซยะบุ ลี – หลวงพระบาง – แขวงอุดมไช ให้เกิดขึ้นพร้อมร่วมกั นจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานวางแผนร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบุลี มุ่ง
สร้างเครือข่ายพัฒนาด้านธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอานาจการเจรจาต่อรองพร้อม
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ขยายตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับว่าจังหวัดพะเยามีแนวทางการพัฒนาด้านโลจิ
สติกส์รว่ มกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
การปฏิวัตอิ ุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่รู้จักกันในนามอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เริ่มต้นมา
จากนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศเยอรมันนีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 เป็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสู่ยุคที่ 4 ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งในด้านการผลิต การบริก าร และโลจิสติกส์ ด้วย
เทคโนโลยีอัตโนมัติควบคู่ไปกับหุ่นยนต์อัจฉริยะและเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ปรากฎอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการเปลี่ย นแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงอุตสาหกรรม โดยการผสมผสาน
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
การการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการกระบวนการผลิต การจัดการ
ทางด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิต การบริหารความเสี่ยง และการจัดการทางโลจิสติกส์ เป็นต้น ทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิ บั ติ ง านในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ รวมถึ ง การเพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ของกระบวนการต่ า งๆ ในงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ฉบับ ที่ 12 ได้ ก าหนดทิ ศ
ทางการพั ฒ นาการศึก ษาให้ส อดรับ กั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 โดยการ
ส่งเสริมการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการเตรียม
ความพร้อมของบุค ลากรที่ จะเข้าสู่ภ าคอุต สาหกรรมผ่านระบบการศึ ก ษาทวิภ าคและสหกิ จศึก ษา
รวมถึงการการผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพะเยายังเน้นการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ รายงานภาวะ
เศรษฐกิ จอุตสาหกรรมของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้ป ระเมินว่าผลิตภัณ ฑ์มวลรวมจังหวัด
(Gross Provincial Products of Phayao) มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ณ ราคาประจ าปี เท่ า กั บ 37,459.43 ล้ า นบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 34,188.10 ล้ านบาท ในปี 2555 จ านวน 3,271.13 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.73 โดย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2556 เท่ากับ 69,757 บาท เพิ่มขึ้นจาก 63,796
บาท ในปี 2555 จ านวน 5,961 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.54 โดยสาขาการผลิ ต ที่ ส าคั ญ คื อ สาขา
เกษตรกรรม สาขาการก่อสร้าง สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 25.60 13.53 9.46 ตามลาดับ
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จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม
และผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น มีดินที่ มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเพาะปลูก ซึ่ง
เป็นดินเหนียวใกล้เชิงภูเขาไฟและเป็นดินจากภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สาคัญ
คือ ข้าวหอมมะลิ ลิน้ จี่ ลาไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม หอมแดง ขิง เป็นต้น ข้าวหอมมะลิของจังหวัด
พะเยาจัดอยู่ในสินค้าระดั บ Premium Grade เพราะจะมีเพียงฤดูนาปีเท่านั้น ลาไยส่วนใหญ่ที่ปลูก ใน
จังหวัดพะเยา คือ พันธุ์อีดอ ลักษณะผลใหญ่ รูปทรงแป้นเบี้ยว เนื้อหวานสีขาวขุ่นค่อนข้างเหนียว รส
หวาน มีปริมาณน้าตาลประมาณร้อยละ 18.7 ผลจะแก่เร็วกว่าผลพันธุ์อื่น ต้นเดือนกรกฎาคมก็เก็ บ
ผลผลิตได้ นิยมปลูกในทุกอาเภอ แหล่งที่ปลูกมากคืออาเภอเชียงคาและอาเภอจุน ผลผลิตส่วนใหญ่จะ
ผลิตเป็นลาไยอบแห้งทั้งเปลือก เนื่องจากสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาปลูกอยู่ระหว่างหุบเขาที่มี
อากาศหนาวเย็ นเกือ บตลอดทั้ งปี และปลูก ในดินที่ มีป ริม าณธาตุโพแทสเซีย มสูง ส่ งผลให้ ลิ้ นจี่ของ
จังหวัดพะเยามีลักษณะเด่น คือ ลูกใหญ่ สีผิวสวยตามชนิดพันธุ์ รสชาติหวาน เนื้อแห้งกรอบ ไม่มีน้า
มาก เมื่ อ แกะรับ ประทานสด สามารถเก็ บ เกี่ ย วได้ ก่ อ นจั งหวั ด อื่ น ๆ ในภาคเหนื อ ส าหรับ โรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ปี 2559 (จาพวก 2 และจาพวก 3) จานวน 269 โรง ประกอบด้วย โรงงาน
ขนาดเล็ก 149 โรง โรงงานขนาดกลาง 57 โรง โรงงานขนาดใหญ่ 2 โรง โรงสีข้าว 61 โรง เงินลงทุน
4,578 ล้านบาท และมีคนงานรวมทั้งสิ้น 4,549 คน อุตสาหกรรมหลักที่สาคัญๆ ที่มีการประกอบการ
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การเกษตร 104 ราย อาหาร 37 ราย ขนส่ง 32 ราย อโลหะ 31 ราย และ
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 18 ราย ตามลาดับ
โดยเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและบริบ ทของจังหวัดพะเยาแล้วพบว่ามีศักยภาพที่จะ
พัฒนามุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการการเกษตรและอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
จังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาที่มุ่งเป้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรม
และการจัดการอุตสาหกรรมโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถานบันการศึกษา และ
ประชาชนในพืน้ ที่
จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), เอกสารเรื่อ ง
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2556 – 2560 นั้น จึงทาให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มี
แผนมุ่งเน้นผลิตบัณ ฑิตที่เป็นการพั ฒนากาลังคนด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
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นามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสม
จากการด าเนินงานหลั ก สู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2555 สาขารวิชาได้ท าการการเก็ บ และท าการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ของข้อมูลความต้องการและข้อคิดเห็นของผู้ประกอบจากการที่รับบัณฑิตเข้าทางาน
หรือ การรับ นิสิ ตฝึก งาน รวมถึ งจากการพบปะผู้ป ระกอบการผ่านโครงการศึก ษาดู งานทางวิชาชี พ
วิศวกรรมอุตสาหการของสาขาวิชาฯ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสาคัญ ของความต้องการคุณ ลักษณะ
บัณฑิตอันประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
อุตสาหการที่หลากหลายในแก้ไขปัญหา การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
และความรับผิดชอบ นอกจากนี้แล้ว ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการฝึกงานระหว่าง
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของนิสิตชั้นปีที่ 3 อีกด้วย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานและการค้นพบหลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ ได้แก่ เครื่องถ้วยชาม
เคลือบอายุมากกว่า 800 ปี สันนิษฐานว่าน่าจะมี อายุอยู่ในช่วงสมัยพุ ทธศตวรรษที่ 17-18 มีลวดลาย
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีลวดลายไม่เหมือนใครในโลกเครื่ องถ้วยชามที่พบจากเตาเผาเวียงบัว เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายที่เกิดจากการใช้แม่พิมพ์กดประทับเป็นรูปต่างๆ ทาลวดลายลงบริเวณ
กลางชามด้านในก่อนเคลือบทับ ลายที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ปลาคู่ สิงห์ ช้าง นกยูงดวงอาทิตย์ ลายก้าน
ขดและลายก้านขดผสมลายปลา ซึ่งเป็นลวดลายพิเศษที่ไม่เคยพบในเครื่องถ้วยชามของแหล่งเตาอื่น ๆ
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศมาก่อน และมีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญมากมาย ได้แก่ กว๊านพะเยา สถานี
ประมงน้าจืดพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง วัดศรีโคมคา หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุจอมทอง
วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม วัดศรีอุโมงค์คา วัดลี วัดพระนั่งดิน วัดพระธาตุสบแวน วัดนันตาราม น้าตก
จาปาทอง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติภูซาง น้าตกภูซาง ถ้า
ผาแดง ถ้าน้าลอด ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ เป็นต้น ปัจจุบันการคมนาคม
ของจังหวัดพะเยาใช้ทางรถยนต์เป็นหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 การเดินทางโดยเครื่องบิน
มี ส นามบิ น ใกล้ เคี ย งจั งหวั ด ดั งนี้ สนามบิ น นานาชาติ แม่ ฟ้ า หลวง จ.เชีย งราย สนามบิ น นานาชาติ
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และสนามบินน่านนคร จ.น่าน ส่วนรถไฟสามารถเดินทางโดยลงสถานีที่จังหวัด
ลาปางและจังหวัดเชียงใหม่และเดินทางต่ อโดยรถโดยสารประจาทางได้โดยสะดวก ดังนั้น สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยพะเยา จึงมีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งใน
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การบูรณาการเรียนการสอนนาไปสู่กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับการ
พั ฒ นาทางสั งคมและวั ฒ นธรรมอย่างสร้างสรรค์ เน้นธ ารงรัก ษาศิ ลปะและวัฒ นธรรมไทยไว้อย่าง
ซาบซึ้งพร้อมกั บการเรีย นรู้ศิล ปวัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้าโขง เพื่อผลิตบัณ ฑิตและ
พัฒนากาลังคนให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้คานึงถึงกระบวนการและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ ทุกภาคส่วน ได้แก่ การรับนิสิตเข้าศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติ
การสังเก การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การพิสูจน์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผล การ
นาเสนอ การฝึกงาน สหกิจศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ นิสิต อาจารย์ ครูปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ รวมถึ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ที่ มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ แล้วนาองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเองให้มากที่สุด
และสามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้ โดยต้องตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม ความดี
ศีล ธรรม จริย ธรรม มารยาท ศิล ปะ วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณี ไทย กาลเทศะ เพื่ อรับ ใช้
สังคมไทยให้มากขึ้ ภายใต้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และ
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศณียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุ ม พ.ศ. 2554 โดยมี ก ารจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ และสอดแทรก
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรีย มความพร้อมแก่นิสิต เพื่อเป็นการพัฒนากาลังคนให้
สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ดังนั้นหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้จึงมีการเพิ่มรายวิชาปฏิบัติการต่างๆ และรายวิชาเลือกเฉพาะ
สาขาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่นิสิตในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานที่มีความต้องการอัน
หลากหลาย ทั้งด้านการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
รวมถึงการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในงานอุตสาหการ รวมถึงการจัดให้มีแผนการศึกษาทางเลือกสาหรับนิสิตที่
ต้องการฝึกงานและสหกิจศึกษาอีกด้วย
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยใช้ปณิธานร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Determination Statement) ว่า
“ปัญ ญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” มีวัตถุป ระสงค์
(จุดเน้น) 5 ประการ และใช้ค่านิยมร่วมกันทั้งมหาวิท ยาลัย (Core Values) โดยยึดหลักคิด 7 ประการ
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีค วามไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเป็นองค์กรแห่งการ
เรี ย นรู้ (Learning Organization) และท าให้ เ กิ ด ความเป็ น สากล (Internationalization) ซึ่ ง จะสอดรั บ
ส่งเสริม และเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของปณิธาน ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.1.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป
001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

Usage of Thai Language
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

Ready English
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

Explorative English
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

Step UP English
002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

Multicultural Society
003201

การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล

3(2-2-5)

Communication in Digital Society
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

Health and Environmental Management
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

Arts of Living
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241151

แคลคูลัส 1

3(3-0-6)
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Calculus I
241152

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

Calculus II
241253

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

Calculus III
242101

หลักเคมี

4(3-3-8)

Principles of Chemistry
244101

ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8)

Physics
244102

ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

Physics II
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

English for Specific Purposes
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

Computer Programming
13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
261101

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-6)

Engineering Drawing
261111

กลศาสตร์วิศวกรรม 1

3(3-0-6)

Engineering Mechanics I
261230

ความร้อนและของไหล

3(3-0-6)

Thermofluids
261394

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1(0-3-2)
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262201

วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน

4(3-3-8)

Fundamental of Electrical Engineering
262300

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

3(2-3-6)

Creativity and Innovation for Community
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
264101

วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Materials
264202

สถิตวิ ิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Statistics
264312

การจัดการทางวิศวกรรม

2(2-0-6)

Engineering Management
264324

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Economics
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
264109

ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน

1(0-3-2)

Engineering Tools and Operations Laboratory
264209

พืน้ ฐานกรรมวิธีการผลิต

3(2-3-6)

Fundamental of Manufacturing Processes
13.4 การบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้ จั ด การเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
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2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ ปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีการบริหารจัดการรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปิด
สอนโดยสาขาวิ ช าอื่ น โดยการจั ด ให้ มี อ าจารย์ ป ระจ าเป็ น ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช า เพื่ อ ท าหน้ า ที่
ปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาอื่นเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างวิศวกรอุตสาหการด้วยกระบวนการและองค์ความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรนี้ ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาประเทศที่จาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น โดยเริ่มด้วย
การสร้างพื้นฐานความรู้ สู่การปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะ แล้วนาวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือองค์ความรู้ที่ได้ต่อ
ยอดพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาและการวิ จั ย ของประเทศไทย โดยน าโจทย์ วิ จั ย จากชุ ม ชนและ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่กระบวนการเรียนรู้และวิจัยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับสังคมไทย
อย่างแท้จริง ดั งนั้นเพื่อให้เกิ ด การตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บัณ ฑิตจึงมีความ
จาเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาได้จริง แล้วนาไปสู่นวัตกรรมและ
องค์ความรู้ของสังคมไทย จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และได้แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพย่อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต กลุ่มการ
จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และกลุ่มการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี สั ม มาคารวะ รู้ จั ก กาลเทศะ และท าหน้ า ที่ เ ป็ น พลเมื อ งที่ ดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละ
2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4. คิ ด เป็ น ท าเป็ น มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ และสามารถเลื อ กวิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
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5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็น
หมูค่ ณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มที ัศนคติที่ดใี นการทางาน
6. มีค วามสามารถในการติ ด ต่อ สื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพ ท์ท าง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
2. แผนการปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 1. ติดตามการปรับ ปรุงมาตรฐาน 1. เอกสาร มคอ.1 สาขา
ไม่ ต่ ากว่ า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ส าขา วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์ พ .ศ . 2555 2. เอกสารการขอรับรอง
พ.ศ. 2555 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (มคอ.1) และ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หลักสูตรและ
ก าหนด และเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ ของสภาวิศวกร

สถาบันการศึกษาจากสภา

ส ภ าวิ ศ ก ร ว่ า ด้ วย ก ารรั บ รอ ง

วิศวก

ปริ ญ ญ า ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ

3. ผลการรับรองปริญญาฯ

วุ ฒิ บั ต รในการประกอบวิ ช าชี พ

หลักสูตร พ.ศ. 2560 จาก

วิ ศ วกรรมควบคุ ม พ.ศ. 2554 ให้

สภาวิศวกร

สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ

4. ร่างหลักสูตร (ปรับปรุง)

ชุมชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

พ.ศ.2560

ของประเทศไทย

2. ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ 1. ผูใ้ ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
คุ ณ ลั ก ษณ ะของบั ณ ฑิ ต ในการ บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการ จากระดับ 5 พร้อมรายงาน
เปลี่ ย นแปลงและความต้ อ งการ แสดงสถิตกิ ารมีงานทาของ
ก าลั ง คนในภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ น บัณฑิต
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
3. ป ร ะ ส าน ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ 1. เอกสารการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ภาคธุรกิจ และ
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ อุตสาหกรรม
สอน การฝึกอบรมและการฝึกงาน 2. รายงานผลการฝึกอบรม

18
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ของนิสิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เสริมหลักสูตรต่างๆ ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
3. รายงานผลการฝึกงานของ
นิสติ
4. นิสติ อย่างน้อยร้อยละ 80
ผ่านการฝึกงาน

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ 1. สนั บ สนุ น ให้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรม 1. หลักฐานการอบรม สัมมนา
พั ฒ นาการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สัมมนา และการประชุมวิชาการ

และการประชุมวิชาการ

ก ารเรี ย น รู้ ข อ งนิ สิ ต แ ล ะเป็ น 2. สนับสนุนทาวิจัยในชัน้ เรียน

1. รายงานผลการทาวิจัยใน

ตัวอย่างที่ดี

ชั้นเรียน
3. มี ก ารประชุ ม นิ เ ทศแนะแนว 1. หลักฐานหรือเอกสาร
อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ แสดงผลการดาเนินการ
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย คณะ
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรม
วิธีก ารสอนแบบต่างๆ ตลอดการ
ใช้ แ ล ะผ ลิ ต สื่ อ ก ารส อ น แล ะ
ส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น
4. สนับสนุนการให้บุคลากรบริการ 1. จานวนผลงานวิชาการที่
วิ ช าการแก่ สั ง คมไทยเพื่ อ ผลิ ต ได้รับการตีพิมพ์ อย่างน้อย
งานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ รั บ การ จานวน 1 เรื่องต่อปี
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
5. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว ม 1. หลักฐานการปฏิบัติธรรม
โค ร งก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ห รื อ ที่ ต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับพิธี
เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนา

ทางศาสนา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
และเป็ นไปตามข้อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่าด้ วย การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญ ญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
3. เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่ เคยต้ อ งโทษตามค าพิ พ ากษาของศาลถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้น แต่ ค วามผิ ด ที่ ก ระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติ
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และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. นิสิตแรกเข้ามีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่อนข้างต่า ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น และส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษา
ถัดไป
2. นิสิตแรกเข้ามีพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ค่อนข้างต่า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การสอนในชัน้ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น และส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาถัดไป
3. การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น
นิสติ แรกเข้าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
แรกเข้าก่อนเปิดภาคเรียน
2. จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนิสิตแรกเข้าก่อนเปิดภาคเรียนและ
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร อาจจัดให้นิสิตรุ่นพี่ หรือรุ่นเดียวกันที่มีผลการเรียนดีให้คาแนะนา สอนเสริม
และฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหาไปพร้อมๆ กัน
3. คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแต่ละชั้นปี เพื่อติดตาม ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ
และเมื่อเกิดปัญหานิสติ สามารถปรึกษาหรือขอคาแนะนาได้
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560

2561

2562

2563

2564

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

240

240

60

60

ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

60

120

180
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2.6 งบประมาณตามแผน
จานวนนิสิต

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา

5,000,000 5,350,000 5,700,000 6,100,000 6,550,000
200,000

210,000 230,000

240,000

260,000

2.1 หมวดค่าตอบแทน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2.2 หมวดค่าใช้สอย

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2.3 หมวดค่าวัสดุ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2.4 หมวดสาธารณูปโภค

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

2. งบดาเนินการ

3. งบลงทุน

2,000,000 2,000,000 2,000,000

4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

-

250,000 250,000 250,000 250,000
36,000

36,000

36,000

36,000

250,000
36,000

8,410,000 8,770,000 9,140,000 7,550,000 8,020,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553
และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
ของ สกอ. สภาวิศวกร
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
30
30
30
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
21
30
1.2 วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
9
84
69
111
111
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
45
57
50
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
21
21
21
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
3
3
2.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
24*
33
26
อุตสาหการ
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
24
54
61
2.2.4 กลุ่มวิชาแกน
-*
9
31
2.2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
24*
24
อุตสาหการ
2.2.6 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
-*
12
12
2.2.7 กลุ่มวิชาชีพเลือก
-*
9
18
6
6
6
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชา

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

120

105

147

147

หมายเหตุ * รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
001101

การใช้ภาษาไทย

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)

Usage of Thai Language
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม
Ready English

3(2-2-5)
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001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

Explorative English
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

Step UP English
002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

Multicultural Society
003201

การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล

3(2-2-5)

Communication in Digital Society
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

Health and Environmental Management
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

Arts of Living
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

Socialized Personality

2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า

241151

111 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะพื้นฐาน

50 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์

21 หน่วยกิต

แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

Calculus I
241152

แคลคูลัส 2
Calculus II

3(3-0-6)

24
241253

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

Calculus III
242101

หลักเคมี

4(3-3-8)

Principle of Chemistry
244101

ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8)

Physics I
244102

ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

Physics II
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

English for Specific Purposes
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 26 หน่วยกิต
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

Computer Programming
261101

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-6)

Engineering Drawing
261111

กลศาสตร์วิศวกรรม 1

3(3-0-6)

Engineering Mechanics I
261230

ความร้อนและของไหล

3(3-0-6)

Thermofluids
261394

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

1(0-3-2)

Mechanical Engineering Laboratory
262201

วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน

4(3-3-8)

Fundamental of Electrical Engineering
264101

วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Materials
264201

กรรมวิธีการผลิต

3(2-3-6)
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Manufacturing Processes
264202

สถิตวิ ิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Statistics

264211

วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า

61 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

31 หน่วยกิต

กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

3(2-3-6)

Advanced Manufacturing Processes
264212

การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6)

Quality Control
264311

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ

3(2-3-6)

Industrial Engineering Programming
264312

การจัดการทางวิศวกรรม

2(2-0-6)

Engineering Management
264313

วิศวกรรมเครื่องมือ

3(2-3-6)

Tool Engineering
264314

การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(3-0-6)

Production Planning and Control
264315

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Plant Design
264391

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project I
264411

สัมมนา

1(0-3-2)

Seminar
264412

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

Safety Engineering
264413

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

2(0-4-2)
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Industrial Engineering Laboratory
264414

การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Cost Analysis
264491

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project II
กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านทางวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
วิชาชีพบังคับกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
264321

การวิจัยดาเนินงาน

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

Operations Research
264322

การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ

3(3-0-6)

Industrial Work Study
264323

วิศวกรรมการบารุงรักษา

3(3-0-6)

Maintenance Engineering
264324

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Economics

วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต

ไม่น้อยกว่า 18

หน่วยกิต
262300

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

3(2-3-6)

Creativity and Innovation for Community
264331

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

3(3-0-6)

Design and Analysis of Experiments
264332

การจาลองสถานการณ์

3(2-3-6)
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Simulation
264333

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Productivity Improvement
264399

อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร

3(2-3-6)

Community Development Voluntary for Engineers
264431

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Psychology
264432

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม

3(2-3-6)

Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering
264433

การยศาสตร์

3(3-0-6)

Ergonomics
264434

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ

3(2-3-6)

Computer Application for Industrial Engineering
264435

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการทาง

3(3-0-6)

วิศวกรรมและระบบการผลิต
Selected topics of Industrial Engineering in Engineering
Management and Production System
*264392

ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

3 หน่วยกิต

Skills and Experience in Industrial Engineering
*264492

การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

Professional Training
*264493

สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

Co-operative Education
หมายเหตุ * ต้องเลือกเรียน 1 รายวิชา
กลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
วิชาชีพบังคับกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
264341

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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Inventory and Warehouse Management
264342

การขนส่งและกระจายสินค้า

3(3-0-6)

Transportation and Distribution
264343

การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ

3(3-0-6)

Material Handling Systems Design
264344

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(3-0-6)

Logistics and Supply Chain Management
วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วย

กิต
262300

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

3(2-3-6)

Creativity and Innovation for Community
264351

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

3(3-0-6)

Legal Aspects for Logistics
264352

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์

3(3-0-6)

Information Technology for Logistics
264353

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Logistics
264399

อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร

3(2-3-6)

Community Development Voluntary for Engineers
264451

ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

Game Theory and Business Strategy
264452

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3(3-0-6)

Multimodal Transport
264453

การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์

3(3-0-6)

Material Handling and Packaging
264454

การจัดการการจัดหา
Procurement Management

3(3-0-6)
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264455

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการ

3(3-0-6)

โซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Selected topics of Industrial Engineeering in Supply Chain
Management and Logistics
*264392

ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

3 หน่วยกิต

Skills and Experience in Industrial Engineering
*264492

การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

Professional Training
*264493

สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

Co-operative Education
หมายเหตุ * ต้องเลือกเรียน 1 รายวิชา

กลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
วิชาชีพบังคับกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
264361

หุน่ ยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องกลวิทัศน์

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

Industrial Robotics and Machine Vision
264362

ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

3(3-0-6)

Computer System and Interfacing
264363

ระบบควบคุมและแบบจาลอง

3(3-0-6)

Modeling and Control Systems
264364

การผลิตอัตโนมัติ

3(2-3-6)

Manufacturing Automation
วิชาชีพเลือกกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วย

กิต
262300

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
Creativity and Innovation for Community

3(2-3-6)
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264371

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

3(2-3-6)

Flexible Manufacturing System
264372

อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล

3(3-0-6)

Electronic and Digital Circuit
264373

ปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

3(3-0-6)

Artificial Intelligence for Industrial Engineering
264399

อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร

3(2-3-6)

Community Development Voluntary for Engineers
264471

การออกแบบเครื่องจักรกล

3(3-0-6)

Mechanical Design
264472

การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์

3(2-3-6)

Microprocessor Application
264473

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาการควบคุมและ

3(3-0-6)

การผลิตอัตโนมัติ
Selected topics of Industrial Engineering in Automatic Production
and Control
*264392

ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

3 หน่วยกิต

Skills and Experience in Industrial Engineering
*264492

การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

Professional Training
*264493

สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

Co-operative Education
หมายเหตุ * ต้องเลือกเรียน 1 รายวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ สถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

Usage of Thai Language
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

Ready English
241151

แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

Calculus I
242101

หลักเคมี

4(3-3-8)

Principle of Chemistry
244101

ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8)

Physics I
261101

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-6)

Engineering Drawing
รวม

20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

Explorative English
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

Health and Environmental Management
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต

3(2-2-5)

Arts of Living
241152

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

Calculus II
244102

ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

Physics II
261111

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
Engineering Mechanics I

3(3-0-6)
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264101

วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Materials
รวม

22 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

Step UP English
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

Multicultural Society
003201

การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล

3(2-2-5)

Communication in Digital Society
241253

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

Calculus III
264201

กรรมวิธีการผลิต

3(2-3-6)

Manufacturing Processes
264202

สถิตวิ ิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Statistics
รวม

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

Socialized Personality
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

Computer Programming
261230

ความร้อนและของไหล

3(3-0-6)

Thermofluids
262201

วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ ฐาน

4(3-3-8)

Fundamental of Electrical Engineering
264211

กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

3(2-3-6)
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Advanced Manufacturing Processes
264212

การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6)

Quality Control
รวม

22 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
264311

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ

3(2-3-6)

Industrial Engineering Programming
2643XX

วิชาชีพบังคับ

3(X-X-X)

Major Course
2643XX

วิชาชีพบังคับ

3(X-X-X)

Major Course
2643XX

วิชาชีพบังคับ

3(X-X-X)

Major Course
2643XX

วิชาชีพบังคับ

3(X-X-X)

Major Course
XXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

Free Elective
รวม

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
261394

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

1(0-3-2)

Mechanical Engineering Laboratory
264312

การจัดการทางวิศวกรรม

2(2-0-6)

Engineering Management
264313

วิศวกรรมเครื่องมือ

3(2-3-6)

Tool Engineering
264314

การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(3-0-6)

Production Planning and Control
264315

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Plant Design
264391

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project I
2643XX

วิชาชีพเลือก

3(X-X-X)
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Major Elective
2643XX หรือ วิชาชีพเลือก
262300

3(X-X-X)

Major Elective
รวม

19 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน
264392

ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

3 หน่วยกิต

Skills and Experience in Industrial Engineering
รวม

3 หน่วยกิต

หมายเหตุ สาหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นวิชาชีพเลือก
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สาหรับนิสิตทีเ่ ลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นวิชาชีพเลือก
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

English for Specific Purposes
264411

สัมมนา

1(0-3-2)

Seminar
264412

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

Safety Engineering
264413

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

2(0-4-2)

Industrial Engineering Laboratory
264414

การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Cost Analysis
264491

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project II
2644XX

วิชาชีพเลือก

3(X-X-X)

Major Elective
รวม

16 หน่วยกิต
หรือ

สาหรับนิสิตทีเ่ ลือกรายวิชา 264492 การฝึกงาน หรือรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา เป็น
วิชาชีพเลือก
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

English for Specific Purposes
264411

สัมมนา

1(0-3-2)

Seminar
264412

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)
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Safety Engineering
264413

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

2(0-4-2)

Industrial Engineering Laboratory
264414

การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Cost Analysis
264491

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project II
2644XX

วิชาชีพเลือก

3(X-X-X)

Major Elective
2644XX

วิชาชีพเลือก

3(X-X-X)

Major Elective
XXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

Free Elective
รวม

22 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

สาหรับนิสิตทีเ่ ลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นวิชาชีพเลือก
2644XX

วิชาชีพเลือก

3(X-X-X)

Major Elective
2644XX

วิชาชีพเลือก

3(X-X-X)

Major Elective
XXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

Free Elective
รวม

9 หน่วยกิต
หรือ

สาหรับนิสิตทีเ่ ลือกรายวิชา 264492 การฝึกงาน หรือรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา เป็น
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วิชาชีพเลือก
264492

การฝึกงาน*

6 หน่วยกิต

Professional Training
264493

สหกิจศึกษา*

6 หน่วยกิต

Co-operative Education
รวม
หมายเหตุ

* เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

Usage of Thai Language
ก ารสื่ อ ส ารด้ วย ค า วลี ก ารแต่ งป ระโย ค ส าน วน แ ล ะโวห ารใน ภ าษ าไท ย ก าร
จับใจความสาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน
ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing
including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

Ready English
คาศัพ ท์และไวยกรณ์ ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ใ นการสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
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การสื่ อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้าเมื อง ศุล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การ
อ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers
002201พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความกตัญญู
พลเมืองกั บ ประชาธิ ป ไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับ ตัวเข้ากับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship
and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social
and cultural changing
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002202สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล

3(2-2-5)

Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การ
วิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพในชี วิ ต ประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

43
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and
environmental saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต

3(2-2-5)

Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณ ค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ
มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
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14620 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students’ discipline
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

Computer Programming
แนวคิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร์ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แ วร์ แนวคิ ด การประมวลผลข้อมู ลแบบอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ ระเบีย บวิธีก ารออกแบบและพั ฒ นา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่ อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, electronic
data processing concepts, program design and development methodology, high-level language
programming, programming applications for solving engineering problems
241151 แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชัน
ค่าเวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใ ช้
อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limit, continuity, differentiation and integration of real-valued and
vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration, improper
integrals, applications of derivative, indeterminate form, matrices and system of linear equations
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241152 แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

Calculus II
พี ชคณิ ตของเวคเตอร์ในสามมิ ติ ปริพั นธ์ ตามเส้ น เบื้ อ งต้ น ล าดับ และอนุ ก รม การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and series of
numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integration, polar coordinate
system, calculus of real-valued functions of two variables
241253แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

Calculus III
สมการเชิงอนุ พั น ธ์ เบื้ อ งต้ น และการประยุ ก ต์ เส้ นตรง ระนาบ และพื้ นผิ ว ในปริภู มิ สามมิ ติ
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces in
three-dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications
242101 หลักเคมี

4(3-3-8)

Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณ
สารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and
molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry,
nuclear chemistry, environmental chemistry
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244101 ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8)

Physics I
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่ง
ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามความโน้มถ่วง สมดุลของแรง และ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการ
อนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง
สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะ
และกฏทางอุณหพลศาสตร์ทั้งสี่ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนต์ความร้อน
Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration in 1
dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’s law of motions, circular
motion and rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation’ law in
physics, properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light,
properties of light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4
rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines
244102ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

Physics II
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนาแบบ
ต่าง ๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า
และความต้ านทาน วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง สารแม่เหล็ก และแหล่งก าเนิด สนามแม่ เหล็ ก เวกเตอร์
สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวนา
แม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนา แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on various
conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric materials, current
and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of magnetic field
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from charge motions, Bio-Savart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance and Faraday’s
law, inductance, source of alternative current, alternative current RLC circuits, relativity theory,
modern physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics
261101 เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-6)

Engineering Drawing
การเขีย นตั วอัก ษร การฉายภาพออโธกราฟฟิ ก ส์ การเขีย นภาพออโธกราฟฟิก ส์ การเขีย น
ภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและ
แผ่ น คลี่ การสเก็ ต ช์ ภ าพด้ ว ยมื อ การเขี ย นภาพประกอบแ ละการก าหนดรายละเอี ย ด การ
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบเบือ้ งต้นเฉพาะด้านสาหรับวิศวกรรมแต่ละสาขา
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing, pictorial drawing, dimensioning
and tolerancing, section views, auxiliary views, freehand sketches, detail and assembly drawings,
computer-aided drafting, basic specialized engineering drawing
261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1

3(3-0-6)

Engineering Mechanics I
ระบบของแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์ของแรงกระจาย ความ
เสียดทาน หลัก การของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พลศาสตร์
เบื้องต้น ประกอบด้วยจลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง งานและพลังงาน อิม
พัลส์และโมเมนตัม
Forces system and resultant, equilibrium, structural analysis, centroid and distributed force,
friction, principle of virtual work and stability, areas and mass moment of interia, introduction to
dynamics including kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, work and energy, impulse
and momentum
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261230ความร้อนและของไหล

3(3-0-6)

Thermofluids
หลั ก การพื้ น ฐานทางอุ ณ หพลศาสตร์ คุ ณ สมบั ติ ข องสารบริ สุ ท ธิ์ พลั ง งานและการ
ถ่ายโอนพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การวิเคราะห์พลังงานสาหรับระบบปิด การวิเคราะห์
มวลและพลังงานสาหรับระบบเปิด กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหลเบื้ องต้น
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการ
ของแบร์นู ล ลี ลั ก ษณะการไหลของของไหล การถ่ ายเทความร้อ นเบื้ องต้ น การน าความร้อ น การ
พาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน
Basic concepts of thermodynamics, properties of pure substances, energy and energy
transfer, the first law of thermodynamics, energy analysis of closed system,, mass and energy
analysis of control volumes, the second law of thermodynamics, fundamentals of fluid mechanics,
properties of fluids, fluid statics, conservation of mass, momentum and energy, Bernoulli’s
equation, flow characteristics of fluids, fundamentals of heat transfer, heat conduction, convection
and radiation
261394ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

1(0-3-2)

Mechanical Engineering Laboratory
พื้นฐานการทาการทดลอง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร์
กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล การทดลองเทอร์โมไดนามิคส์
Basic of experimentation, data collection, experimental investigation of mechanics,
mechanics of solid and mechanics of fluids, experimental investigation in thermodynamics
262201วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

4(3-3-8)

Fundamental of Electrical Engineering
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เบื้องต้น แรงดัน กระแสและ
กาลัง หม้อแปลง หลั กการเบื้องต้นของเครื่องจัก รกลไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้
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มอเตอร์ หลักการของระบบสามเฟส ทฤษฎีการส่งกาลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องมือวัด
ไฟฟ้าพืน้ ฐาน
Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, transformers, introduction to
electrical machinery, generators, motors and their uses, concepts of three-phase systems, method
of power transmission, introduction to some basic electrical instruments
262300ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

3(2-3-6)

Creativity and Innovation for Community
บทนาสู่เครื่องยนต์นวัตกรรม กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การตีกรอบโจทย์ปัญ หาของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
การพัฒนาข้อเสนอโครงงานขนาดเล็ก สาหรับผลิตนวัตกรรมเพื่อชุมชน
Introduction to innovation engine, process of creative thinking, framing community
problems, process of applying knowledge on engineering and related interdisciplinary for creative
solution, development of mini project proposal for conducting innovation for community
264101 วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Materials
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่
ส าคั ญ ทางวิ ศ วกรรม โลหะ พอลิ เ มอร์ เซรามิ ก และวั ส ดุ ผ สม แผนภู มิ ส มดุ ล เฟสและการ
แปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ
Properties and structures of metals, alloys, ceramics and polymer, microstructures,
mechanical properties, equilibrium diagram, heat treatment, fracture, corrosion, deterioration,
collapse analysis
264109ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน
Engineering Tools and Operations Laboratory

1(0-3-2)

50
ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบั ติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ทางานด้วยมือ งาน
เครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผ่น
Safety in industrial workshop, measuring tools, instruments tools and basic engineering
tools, tools and machines using techniques, basic small hand tools practices by manual work,
machinery, welding and sheet metal
264201กรรมวิธีการผลิต

3(2-3-6)

Manufacturing Processes
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต ได้แก่ การหล่อ การขึ้นรูป การกาจัดวัสดุส่วนเกินออก
การตั ด โลหะและการเชื่ อ ม ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างวัส ดุ และกระบวนการผลิ ต คุ ณ สมบั ติ ข องโลหะ
เครื่องจักรกลพื้นฐานสาหรับการกาจัดวัสดุส่วนเกิน เทคนิคการหล่อโลหะ และพื้นฐานของต้นทุนการ
ผลิต
Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming, machining,
cutting and welding, material and manufacturing processes relationships, basic machines for
machining processes, foundry techniques, fundamental of manufacturing cost
264202สถิติวิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่ อ เนื่ อ ง การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การอนุ ม านทางสถิ ติ การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สถิตสิ าหรับแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม
Probability theory, random variables, expected values, discrete and continuous probability
distributions, random sampling, statistical inference, hypothesis testing, analysis of variance
(ANOVA), regression and correlation, application of statistical methods for engineering problem
solving
264209พื้นฐานกรรมวิธีการผลิต

3(2-3-6)
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Fundamental of Manufacturing Processes
ทฤษฎีและแนวคิดของกรรมวิธีการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การแมชชีนนิง การเชื่อมและการ
ตรวจสอบรอยเชื่อม การขึ้นรูป โลหะชั้นสูงและเครื่องจัก รสมัย ใหม่ ความสัมพั นธ์ระหว่างวัสดุและ
กระบวนการผลิต พืน้ ฐานของต้นทุนการผลิต
Theory and concept of manufacturing processes, casting, forming, machining, welding and
welding inspection, advanced metal forming and modern machines, material and manufacturing
processes relationships, fundamental of manufacturing cost
264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

3(2-3-6)

Advanced Manufacturing Processes
รายละเอียดของการขัดผิวโลหะด้วยเครื่องจักรกลแบบต่างๆ กรรมวิธีในการผลิตเกลียวและ
เฟืองประเภทต่างๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูปโลหะชั้นสูง เครื่องมือกลสมัยใหม่ กรรมวิธีทางความร้อน
กรรมวิธีของการเชื่อมโลหะเเบบต่างๆ โลหะวิทยาของการเชื่อม การตรวจสอบรอยเชื่อม
Detail of grinding by using machines, thread and gear manufacturing, cutting techniques
and advanced metal forming processes, modern machines, heat treatment processes, metal
welding processes, welding metallurgy and welding inspections
264212การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6)

Quality Control
บทนาคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เครื่องมือควบคุม
คุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด
แผนการชัก สุ่ ม ตัว อย่ างเพื่ อ การยอมรับ ความเชื่อ ถื อได้ ท างวิศ วกรรม การจั ด การคุ ณ ภาพ ระบบ
มาตรฐานคุณภาพ
Introduction to quality and quality control, statistical process control, 7 QC tools, control
chart, process capability analysis, measurement system analysis, acceptance sampling plan,
reliability engineering, quality management, quality standard systems
264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ

3(2-3-6)
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Industrial Engineering Programming
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ท างวิศ วกรรมอุ ต สาหการและการปฏิ บั ติ ก ารระบบการผลิ ต โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ โปรแกรมการออกแบบและสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมจาลองและ
ควบคุ มระบบแขนกลหุ่ น ยนต์และเครื่องกั ด ซีเอ็น ซี โปรแกรมพี แ อลซี โปรแกรมการออกแบบและ
ควบคุมการผลิตด้วยเครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์
Computer programs for industrial engineering and manufacturing operation systems by
using modern technologies such as programs for 2D and 3D design and drawing, modeling and
control system programs for robot arms and CNC machines, PLC programming, laser cutting and
engraving machine programming
264312การจัดการทางวิศวกรรม

2(2-0-6)

Engineering Management
โครงสร้างและการจัดองค์กรสาหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฎิบัติสาหรับการจัดการ
งานทางวิศวกรรม การจัดการอานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์กร การ
ลงทุนและการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
Structure and organization in engineering, principles for engineering management,
management of powers, duties of the personnel and organization resources, investment and
management for engineering based on economics, introduction to risk management, introduction to
environment and industrial waste management
264313วิศวกรรมเครื่องมือ

3(2-3-6)

Tool Engineering
ทฤษฎีของการตัด โลหะ ใบมีดตัดประเภทต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด
ละเอียด ตัวนาเจาะและตัวจับยึดแบบต่างๆ งานกดขึ้นรูปและออกแบบเเม่พมิ พ์
Theory of metal cutting; cutting tools; coolants; measurement standard; precision
measurement; jigs and fixtures; punch and die design
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264314การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(3-0-6)

Production Planning and Control
การนาเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของการพยากรณ์ การจัดการของคงคลัง การวางแผน
การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทากาไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต
และการควบคุมการผลิต
Introduction to production systems, forecasting techniques, inventory management,
production planning, cost and profitability analysis for decision making, production scheduling
production control
264315การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Plant Design
หลั ก การออกแบบโรงงาน การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน ปัญ หาในการวางผังโรงงาน รูป แบบ
เบื้องต้นในการวางผังโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การวิเคราะห์การไหลของ
วัสดุ การวางแผนและวิเคราะห์สิ่งอานวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิต การกาหนดความสัมพันธ์
ของหน่ ว ยงาน ผั ง โรงงานแบบต่ างๆ ส าหรั บ งานบริ ก าร และงานสนั บ สนุ น การผลิ ต การ
ขนถ่ายวัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางผังโรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน
Principles of industrial plant design, plant location selection, plant layout problems, basic
type of plant layout, product and process analysis, material flow analysis, facilities planning and
analysis, activity relationship determination, layout types of auxiliary and supporting units, material
handling system, computer aided plant layout, factory acts
264321การวิจัยดาเนินงาน
Operations Research

3(3-0-6)
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วิ ธี ก ารวิ จั ย การปฏิ บั ติ ก ารเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาทางด้ า นวิ ศ วกรรมในโรงงาน
อุตสาหกรรม สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหา
การขนส่ ง ทฤษฎี เกม ทฤษฎี ข องแถวคอย แบบจ าลองสิ น ค้ า คงคลั ง การจ าลองเหตุ ก าร ณ์ ใ น
กระบวนการการตัดสินใจ
An Introduction to the methodology of operations research in modern industrial engineering
problem solving, emphasis is made on the use of mathematical model, linear programming,
transportation model, game theory, queuing theory, inventory model, simulation in decision making
process
264322การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ

3(3-0-6)

Industrial Work Study
ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบั ติ และการนาไปใช้ด้านการศึก ษาการเคลื่อนไหวและเวลา
แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด หลัก
เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้อัตราความเร็ว ระบบข้อมูลมาตรฐาน การ
สร้างสูตรการหาเวลา การสุ่มงาน ค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลา
Knowledge, history, procedures and application of the motion and time study including
process chart, flow diagram, man-machine chart, micro-motion study, principle of motion
economy, direct time study, performance rating, standard data system, time formulas, work
sampling, incentives system, application of motion and time study equipment
264323วิศวกรรมการบารุงรักษา

3(3-0-6)

Maintenance Engineering
หลักการบารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความน่าเชื่อถือ
การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการบารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบารุงรักษา
แบบป้ อ งกั น และเทคโนโลยี ก ารตรวจติ ด ตามสภาพเครื่ อ งจั ก ร ระบบการควบคุ ม และส่ังงานการ
บ ารุงรัก ษา องค์ก ร บุค ลากร และทรัพยากรในการบ ารุงรัก ษา ระบบการจัดการบ ารุงรัก ษาโดยใช้
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คอมพิ ว เตอร์ การจัด การวงจรอายุ เครื่อ งจั ก ร การจั ดท ารายงานด้ านการบ ารุงรัก ษา และดั ชนี วัด
ประสิทธิภาพการบารุงรักษา การจัดตัง้ ระบบการซ่อมบารุง
Industrial maintenance and total productive maintenance (TPM) concepts, failure statistics,
reliability, maintainability and availability analysis, lubrication, preventive maintenance system and
condition monitoring technologies, maintenance control and work order system, maintenance
organization, personnel and resources, computerized maintenance management system (CMMS),
life cycle management, maintenance reports and key performance indexes, maintenance system
development
264324เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Economics
หลักการและเทคนิคพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์
มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินภาษีเงินได้
Basic principle and techniques for economically analysis of engineering project, net present
value, methods of project comparison, analysis of replacement, breakeven point analysis,
depreciation, risk analysis and uncertainty, estimating income tax consequences
264331การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

3(3-0-6)

Design and Analysis of Experiments
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ทางสถิติและการ
ออกแบบระบบควบคุ ม ในงานอุ ต สาหกรรมเน้ น การประยุ ก ต์ ใช้ ตั วแบบคณิ ต ศาสตร์ขั้น สู ง วิธีก าร
ออกแบบแผนการทดลองและการใช้ ซ อฟแวร์ ใ นการช่ ว ยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของการออกแบบ
การทดลอง
Analysis of relationship between factors in industrial system, statistical analysis and design
of industrial control system emphasis on the use of advanced mathematical model, design of
experiments and using software for data analysis
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264332การจาลองสถานการณ์

3(2-3-6)

Simulation
การออกแบบและสร้างตัวแบบการจาลองสถานการณ์ โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ห่วงโซ่มา
คอฟ และทฤษฎีแถวคอย การประยุ กต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจาลองสถานการณ์ เพื่อการ
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
Design and create simulation model based on principle of probability, Markov chain and
queuing theory by using simulation software in order to simulating result for decision making
appropriately
264333การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Productivity Improvement
หลักการ แนวคิด ของการเพิ่มผลผลิต หลักการของระบบการผลิตแบบโตโยต้าและแบบลีน
เครื่องมือลีน ได้แก่ แผนผังสายธารคุณค่า การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม ประสิทธิผลของ
เครื่องจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว วิธีการนาระบบลีนไปใช้ หลักการพื้นฐานและวิธีการ
พัฒนาคุณภาพด้วยวิธีซิกซิกม่า
Principles and concepts of productivity improvement, principles of TOYOTA production
system and lean production system, lean tools such as value stream mapping, total productive
maintenance, overall equipment effectiveness and quick changeover, lean implementation, basic
principle and implementation of quality improvement by six - sigma
264341การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

3(3-0-6)

Inventory and Warehouse Management
การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง โอกาส และบทบาท
ของคลั ง สิ น ค้ า ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน การออกแบบคลั ง สิ น ค้ า การเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า การ
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วางผังศูนย์กระจายสินและค้าคลังสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ แบบจาลองเพื่อการวิเคราะห์
และการออกแบบคลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า การกาหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ บทบาทของ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบชั้นวาง การจัดการระบบ
ข้อมูลโลจิสติกส์สาหรับคลังสินค้า การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่ง
และกิจกรรมในคลังสินค้า กรณีศกึ ษา
Guidelines for management of warehouse and distribution center, trend, changes and
opportunity and role of warehouse in supply chain, warehouse design and location selection,
warehouse and distribution center layout, flow of material planning, simulation model for analysis
and design of warehouse and distribution network, economic factor determination, role of
warehouse and distribution center for both domestic and foreign, shelves design, logistics
information system management of warehouse, safety risk management in warehouse,
transportation and warehouse activities, case study
264342การขนส่งและกระจายสินค้า

3(3-0-6)

Transportation and Distribution
วิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล พยากรณ์
ความต้ อ งการเดิ น ทางขนส่ ง วิเคราะห์ ปั จจั ย ต่ างๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระบบการขนส่ ง ความหนาแน่ น
การจราจรและขนส่ง การตัดสินใจในการเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบการจาลองสถานการณ์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบ กรณีศกึ ษา
Analysis of transportation systems, land transportation, airfreight, marine transportation,
forecasting of traveling demand, analysis of different factors influencing transportation systems,
traffic flow density, decision making for traveling optimization, simulation model for studying the
behaviour of transportation systems, planning of developing systems and transportation routes,
case study
264343การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดบิ
Material Handling Systems Design

3(3-0-6)
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ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์กับระบบการขนถ่ายสมัยใหม่ การแบ่งกลุ่มของ
อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถ่ายวัสดุและการวางผังภายในโรงงาน หน่วยการ
ขนถ่ายวัส ดุ ระบบการไหลวัส ดุ และการสมดุลสายการผลิต การใช้งานหุ่นยนต์ในระบบการขนย้าย
ระบบการจัดเก็บและนาออกอัตโนมัติ และงานวิจัยและการแก้ปัญหาด้านการขนย้ายวัสดุในปัจจุบัน
Definition and relation between logistics and modern material handling system, classification
of material handling equipment, relationship between material handling and facilities layout, unit
loads in material handling and line balancing, robotics application in material handling, automated
guided vehicle systems, storage systems and warehousing, automated storage/retrieval systems
(ASRS), intelligent material handling system, current material handling research and problem
solving
264344การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(3-0-6)

Logistics and Supply Chain Management
หลักการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์และการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบความร่วมมือ บทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรมใน
ห่วงโซ่อุปทาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน
ความสาคัญของการบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การจัดซือ้ ในงานโลจิ
สติกส์และในขั้นตอนห่วงโซ่อุปทาน แนวโน้มโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโลก
Principle of logistics and supply chain management, the importance of logistics and supply
chain management on economic and corporation systems, the role of industrial logistics on supply
chain, computer and information technology for logistics, logistics and supply chain planning, the
importance of customer service, inventory management, transportation, packaging, purchasing in
logistics and supply chain operation, trend of global logistics and supply chain
264351กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

3(3-0-6)

Legal Aspects for Logistics
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้างสาหรับสินค้าและ
บริการ การซือ้ ขายสินค้าระหว่างประเทศ การชาระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า
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ระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การนาเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า การ
จัดเก็บของในคลังสินค้าและเทอร์มินัล
Laws and regulations related to the logistics management such as goods and services
procurement, international trade, international trade settlement, international transportation, multimodal transportation, imports and exports, warehouse and the terminal keeping
264352เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์

3(3-0-6)

Information Technology for Logistics
การใช้ ระบบสารสนเทศส าหรับ การวางแผนทางด้ านโลจิส ติ ก ส์ เพื่ อ สนับ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
สาหรับผู้บริหาร การคานวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความ
ปลอดภั ย ในระบบคอมพิ ว เตอร์ ผลกระทบของคอมพิ วเตอร์แ ละข้อ มู ลสารสนเทศที่ มี ต่อ องค์ ก รที่
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
Information technology method for logistics planning support decision making for the
managerial level, calculations and the electronic data interchange, protection and computer security
systems the impact of computers and information related to the logistics organization
264353โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Logistics
ความสาคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ในการ
จัดการและการบริหารระบบโลจิส ติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้อง
The importance of logistics impact to the international business, functions related to
strategic management and international logistics system, electronic trading systems and related
laws, the related information and technology in the international logistics, related case studies
264361หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องกลวิทัศน์
Industrial Robotics and Machine Vision

3(3-0-6)
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ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ด้ า นหุ่ น ยนต์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในด้ า นการผลิ ต
ส่วนประกอบ ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์ การใช้
โปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ คาสั่งที่ใช้กับหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์
การออกแบบและควบคุมกลุ่มหุ่นยนต์ การนาไปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ การขน
ย้ายชิ้นงาน การขนย้ายวัสดุ การจับชิ้นงานขึ้นและลงจากเครื่องจักร การทางานของกระบวนการผลิต
การประกอบ การตรวจสอบ การเชื่อม การหล่อ การเลือกหุ่นยนต์ แนวความคิดพื้นฐานและเทคนิคของ
การประมวลผลภาพดิจิทัลและเครื่องกลวิทัศ น์ การติดตั้งและสอบเทียบระบบ การใช้งานเครื่องกล
วิทัศน์ในอุตสาหกรรมการผลิต
Introduction to robotics technology and applications in manufacturing, robot technology:
robot anatomy, basic motion analysis and introduction to control and sensors, robot programming,
robot languages, robot structures, robot commands, artificial intelligence, robot cell design and
control, manufacturing aspects include work cell design, part handling, material transfer, machine
loading/unloading, processing operations, assembly, inspection, welding, casting, robot selection,
basic concepts and techniques in digital image processing and machine vision, system setup and
calibration, application in manufacturing industry
264362ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

3(3-0-6)

Computer System and Interfacing
ฮาร์ดแวร์ไมโครคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางบัสหน่วยความจา หน่วยด้านเข้าและด้าน
ออก เทคนิคการเชื่อมต่อและโปรแกรมควบคุมสาหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บริวารต่างๆ การออกแบบ
ซอร์ฟแวร์ เวลาจริ งและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมสาหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง ลาดับชั้นและการควบคุมกระบวนการไปป์ไลน์หน่วยความจา ด้านเข้าด้านออก
ซูเปอร์สกาลาร์และหน่วยประมวลผลแบบขนาน การประยุกต์ใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบวัดและ
ควบคุม
Micro-computer hardware, CPU, bus, memory unit, input and output units, interfacing
technique and control program for interfacing to peripheral devices, software design, real time and
programming, control program to microcomputer system, high level language programming,
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pipelining memory hierarchy and control, input/output, superscalar and parallel processors,
microcomputer applications in measurement systems and control

264363ระบบควบคุมและแบบจาลอง

3(3-0-6)

Modeling and Control Systems
ระบบควบคุมเบื้องต้น แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพบล็อกฟังก์ชั่น การถ่าย
โอนการตอบสนองของระบบ ลักษณะของระบบการควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุม
ในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับบนพื้นฐานของตัวควบคุมพีไอ
การวิเคราะห์ระบบการควบคุมบนหลายตัวแปร การจาลองระบบที่ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
Introduction to control systems, mathematical model of systems, transfer function block
diagram, system response, characteristic of control systems, stability analysis of control systems in
time-domain and frequency domain, design of feedback control systems based on compensation
PID controllers, control system analysis based on state variables, system simulation using computer
software
264364การผลิตอัตโนมัติ

3(2-3-6)

Manufacturing Automation
หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัตใิ นการผลิต หลักการพืน้ ฐานของระบบและส่วนประกอบที่ใช้
ในระบบอัตโนมัติ การควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิคในกระบวนการผลิต การออกแบบวงจรบนตัว
ควบคุมลอจิกที่สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การควบคุมเครื่องมือกลเชิงตัวเลขเทียบกับการควบคุม
ด้วยมือและอัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช้ ระบบการประกอบอัตโนมัติ ระบบการ
ผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟเอ็มเอส) และอื่นๆ
Basic principle of automation systems in manufacturing, principle operation of systems and
components used in automation systems including pneumatic and hydraulic control in a
manufacturing process, circuit diagram design based on Programmable Logic Controller (PLC),
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numerical control machine tools compared to manual and automatic control, automation system
design by applying the relevant component automated assembly systems, Flexible Manufacturing
systems (FMS) and so on

264371ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

3(2-3-6)

Flexible Manufacturing System
ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นเบื้องต้น ระบบการบริหารฐานข้อมูลในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
กลุ่มของเทคโนโลยี ประเภทของระบบการผลิตอัตโนมัติ การโปรแกรมในการควบคุมระบบการผลิต
การกระจายฐานข้อมูลของเครื่องมือในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ส่วนประกอบบางอย่างในระบบการ
ผลิตแบบยืดหยุ่น การวางแผนและการควบคุมการผลิตในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
Introduction to flexible manufacturing system, database management system in FMS, type
of industrial automation requirement of the part programming section, distributed tool database in
FMS, some important elements in FMS, process planning and process control in FMS
264372อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจทิ ัล

3(3-0-6)

Electronic and Digital Circuit
วัสดุสารกึ่งตัวนารอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิดต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์แบบสองขั้ว
และสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง การใช้งานและการวิเคราะห์ในการนาไปใช้ในวงจรที่ไม่เป็นแบบ
เชิงเส้นต่างๆ ระบบตัวเลขและการคานวณในคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ รหัสฐานสอง รหัสบีซีดี
รหัส เกรย์ รหัส แอสกี พีชคณิ ตบูล ลีนและตารางความจริง การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรคอมบิ
เนชั่นตรรกศาสตร์ วงจรสวิท ช์ชิ่ง รูป แบบบัญ ญั ติ แผนผังคาร์โน วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์ซ าร์ด วง
จรแนนนอร์หลายระดับ ชนิดของวงจรเชิงผสมตรรกศาสตร์และการใช้ตรรกศาสตร์ประตูสัญญาณ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรโดยลาดับตรรกศาสตร์ วงจรซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส ไดอะแกรม
การเปลี่ยนสภาวะ การลดรูปสภาวะการใช้ฟลิปฟลอป วงจรโดยลาดับทั่วไปที่ใช้ฟลิปฟล็อป วงจรคง
สภาวะการเก็บข้อมูล วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล
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PN junction semiconductors, various kind of diode, transistors, operational amplifiers. two
and three terminal device structures and characteristics, use and analysis in nonlinear circuit
applications, Number systems: representation and mathematical operation on computer, Computer
codes: binary, BCD, Gray, ASCII, Boolean algebra and truth table, Combination logic circuits:
analysis and synthesis, canonical form, Karnaughs map, Quinne McKlusky, hazard, multi-level
NAND-NOR circuits, types of combination circuits, implementation using logic gates and MSI,
Sequential logic circuits: analysis and synthesis, asynchronous and synchronous, state diagram,
state reduction, implementation using flip-flops, commonly known sequential circuits: registers
counters, application of digital circuits in control
264373ปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

3(3-0-6)

Artificial Intelligence for Industrial Engineering
เนื้อหาและคาจากัดความของปัญญาประดิษฐ์ พื้นฐานของฟัซซีโลจิก โครงข่ายระบบประสาท
ทฤษฎี ก ราฟ การค้ น หาแบบฮิ ว ริส ติก การเล่ น เกม ขั้ นตอนวิธีเชิงพั น ธุ ก รรม การประมวลผลแบบ
สัญลักษณ์ และวิธีการค้นหาข้อสรุ ป แนวทางการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใน การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ หุ่นยนต์อุต สาหกรรมและระบบผู้เชี่ย วชาญ ทฤษฎีและการประยุ ก ต์ใช้ การค้ นหา
เหตุผลด้วยวิธีอรรถศาสตร์ และ การอนุมานภายใต้ความไม่แน่นอน ด้วยโปรแกรมโปรล็อก
Introduction to the definition and theoretical aspects of artificial intelligence, fundamental of
fuzzy logic, neural networks, graph theory, heuristic search techniques, game theory, genetic
algorithm, symbolic processing and conclusion methods, applications of artificial intelligence to
natural language processing, industrial robots and expert system, theory and applications of
predicate logic and symbolic reasoning under uncertainty with PROLOG programming
264391โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project I
การสืบ ค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขีย นข้อเสนอโครงงาน การนาเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
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Investigation, data collection, analysis, proposal writing, presentation, discussion and
answering questions in industrial engineering topic
264392ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

3 หน่วยกิต

Skills and Experience in Industrial Engineering
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ล ะทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม
อุตสาหการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial Engineering in
private or government sectors
264399อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร

3(2-3-6)

Community Development Voluntary for Engineers
จิตอาสาเพื่ อ ชุม ชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อที่ น่าสนใจในการท านุบ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม
บริการวิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและการจัดการโครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุม
วางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง งานวิ ศวกรรมพื้นฐานเพื่อกิจกรรมอาสา พื้นฐาน
งานก่อสร้าง งานไฟฟ้าพื้นฐาน พื้นฐานทางด้านระบบท่อประปาและปั๊มน้า การเขียนรายงานและการ
นาเสนอโครงการ
Voluntary mind for community, engineering voluntary, interesting topics in arts and culture
preservation, academic services and student activities, project development and management,
SWOT analysis, ZOPP approach, TOWS matrix, Deming cycle, basic engineering works for
voluntary, basic construction, basic electrical works, basic plumbing and pumps, project reports and
presentation
264411 สัมมนา

1(0-3-2)

Seminar
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่นา่ สนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in industrial engineering at the
bachelor’s degree level
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264412วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

Safety Engineering
ความสาคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสียหรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การ
วิเคราะห์และการควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ทางาน หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย
ความปลอดภัย องค์ประกอบด้านมนุษย์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
Safety in factory, hazards and accident in industry, frequency and severity of accident, loss
prevention and solving accident problems by design, analysis and control of workplace hazards,
safety management, safety laws, human element and industrial psychology
264413ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

2(0-4-2)

Industrial Engineering Laboratory
การปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกรรมวิธีการผลิต ได้แก่
ระบบนิวเมติกส์ เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือวัดทาง
อุตสาหกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Operations of manufacturing system by using modern technologies are pneumatics,
computerized numerical control technology, industrial engineering laboratory, industrial
measurement instruments and industrial computer programming
264414การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Cost Analysis
หลักการทางบัญ ชีขั้นพื้นฐาน ความรู้พื้นฐานของรายงานทางการเงิ น การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต การแบ่งปันส่วนต้นทุน การจัดสรรต้นทุนและการตัดสินใจเพื่อ
การลงทุนในโครงการทางด้านอุตสาหกรรม
Principles of basic accounting, fundamentals of financial reports, cost analysis for
manufacturing planning and production control, capital rationing, cost allocation, decision of
investment in industrial engineering project
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264431จิตวิทยาอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Psychology
จิตวิทยาการทางานเบื้องต้น ความสาคัญ หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม การ
ท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งคนกั บ สภาพแวดล้ อ มของงาน ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร การทางานร่วมกันเป็นทีมและเป็นองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กรและความ พึงพอใจในการทางาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การฝึกอบรมและการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร การสร้างขวัญ และก าลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสร้างสัม พัน ธภาพที่ ดีและมนุษ ย
สัมพั นธ์ ในการทางาน การปลู กฝังจิตสานึกด้านความปลอดภัย ในการทางาน ความร่วมมือระหว่าง
ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ทางาน
Fundamental of work psychology, importance, principle and concept of industrial
psychology, work interaction between man and work environment, mental health problems in
industry, human behaviour in organization, team working, work organization, attitude, value,
organizational culture, and work satisfaction, communication and cooperation, training and human
resource development, work recognition and motivation, reward techniques, human relations,
instilling mind-set of safety, work participation
264432การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม 3(2-3-6)
Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering
หลั ก การพื้ นฐานของการแสดงภาพด้วยคอมพิ วเตอร์ การนาคอมพิ วเตอร์ช่วยในการสร้าง
ชิน้ งานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานของเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การเขียน
โปรแกรมควบคุมเชิงเลข การอินเทอโปเลทในระบบการผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกล
ควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของชิน้ งานหรือผลิตภัณฑ์
Introduction to computer graphics, 2D, 3D, surface and solid computer modelling,
fundamental in numerical control machine, numerical control programming, interpolation in
manufacturing system, machine control devices, CNC machines, mechanical properties analysis of
work piece or product
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264433การยศาสตร์

3(3-0-6)

Ergonomics
บทนาเกี่ยวกับการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น ชีวกลศาสตร์ การจัดทา
ฐานข้ อ มู ล ทางสรีรวิ ท ยาในทางวิศ วกรรมอุ ต สาหการ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่างคนและเครื่อ งจั ก ร การ
ประยุก ต์ใช้การยศาสตร์สาหรับการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร สถานีงาน และสถานที่
ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม
Introduction to ergonomics, introduction to anatomy and physiology, analysis of
biomechanics, physiology database making in industrial engineering, man-machine interaction,
application of ergonomics for designing tools, equipments, machines, workstations and workplaces
in industrial work
264434การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ

3(2-3-6)

Computer Application for Industrial Engineering
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสานักงานสาหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ งานด้านเอกสาร
งานด้ า นตารางงาน การก าหนดสู ต รค านวณ การเก็ บ ข้ อ มู ล การผลิ ต การประมวลผลและการ
วางแผนการผลิตอย่างง่าย
Office computer applications for industrial engineering such as documentation, scheduling,
formula, production data collection, basic data processing and production planning
264435หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
และระบบการผลิต

3(3-0-6)

Selected topics of Industrial Engineering in Engineering
Management and Production System
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย
หลักวิชาทางการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การนาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
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Interesting and new topics in industrial engineering, data searching, data analysis based on
academic principles of engineering management and production system, presenting knowledges
and application in industrial engineering

264451ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

Game Theory and Business Strategy
กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน เกม
ทางธุรกิจแบบมีลาดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด
ในลาดับที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการ
ปกป้องและการยึดอานาจทางการตลาด การเล่นเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของเวลาและจานวนครั้ง
Rules, composition and type of business competition games are played at the same
business, a decision-making hierarchy business game, advantage and disadvantage of different
order marketing strategic, a strategic advantage business, business strategic combination,
protection and market power retain, condition business game and the number of times
264452การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3(3-0-6)

Multimodal Transport
ลักษณะทั่วไปของรูปแบบการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางน้า การขนส่งทางบกและการขนส่งทาง
อากาศ การวิเคราะห์ข้อดี -ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบโครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยง
ระบบการขนส่ง ปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูป แบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้าง
พืน้ ฐานและส่วนประกอบในการดาเนินการการขนส่งหลายรูปแบบที่มปี ระสิทธิภาพ และ กรณีศกึ ษา
General characteristics of the types of transportation, sea transport, land and air transport,
analysis of the pros, disadvantages of each form of transport, transport infrastructure and transport
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links, factors that influence the decision of mode of transport, multimodal transport. Infrastructure
and components that aid in the form of the transport efficiency, case studies
264453การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์

3(3-0-6)

Material Handling and Packaging
ฟั งก์ ชั น ของก ารล าเลี ย งวั ส ดุ แ ละการบ รรจุ หี บ ห่ อ การจั ด การป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะ
โลจิสติกส์ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ใน
การลาเลียงและขนย้าย เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์
Function of the material handling and packaging, performance and logistics management,
design and application development technologies for the packaging, selection of equipment for
transport, transport efficiency, qualitative techniques to reduce the cost of the package
264454การจัดการการจัดหา

3(3-0-6)

Procurement Management
ระบบการจั ด ซื้ อ ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมและการค้ า บทบาทของการจั ด ซื้ อ ในการบริ ห าร
โซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการจัดการของ
ซัพพลายเออร์ การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซื้อ กรณีศกึ ษา
Industry procurement system and trade, the role of purchasing in supply chain
management, the development strategy of efficiency purchasing, the study of suppliers
management concepts, the partnership and cooperation through the purchasing, case study
264455หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทานและ
โลจิสติกส์

3(3-0-6)
Selected topics of Industrial Engineering in Supply Chain Management

and Logistics
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้ วย
หลักวิชาการทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การนาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
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Interesting and new topics in industrial engineering, data searching, data analysis based on
academic principles of supply chain management andn logistics, presenting knowledges and
application in industrial engineering

264471การออกแบบเครื่องจักรกล

3(3-0-6)

Mechanical Design
ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ภ า ย ใต้ โห ล ด ส ถิ ต แ ล ะ โห ล ด เป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ป ริ ง ส ก รู ส่ งก า ลั ง แ ล ะ ส ก รู ยึ ด ชิ้ น งา น
รอยเชื่อม การขับด้วยสายพานและโซ่
Phases of design, theory of failure used in design of machine elements subjected to static
and varying loads, mechanical springs, power screws and threaded fasteners, welded joints,
flexible drives
264472การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์

3(2-3-6)

Microprocessor Application
สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การติดต่อระหว่าง
ไมโครโปรเซสเซอร์ กั บ หน่ ว ยความจ าและการเชื่ อ มต่ อ ของอิ น พุ ท เอ้ า ท์ พุ ท การประยุ ก ต์ ใ ช้
ไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและสื่อสารข้อมูล ข้อมูลเข้าออก จังหวะ
เวลา การสื่อสารผ่าน RS232 และพอร์ตขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุมมอเตอร์แบบ
สเต็ป
Microprocessor’s architecture, assembly language programming, interfacing of memory
chips and I/O control chips with microprocessor chips, interfacing with peripheral devices for control
application in physical devices and information such as input/output, timer, RS232 communication
and parallel port, LED display, and stepping motor control
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264473

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาการควบคุมและการผลิต

อัตโนมัติ

3(3-0-6)
Selected topics of Industrial Engineering in Automatic Production

and Control
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย
หลักวิชาการทางการควบคุ มและระบบผลิตอัตโนมัติ การนาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
Interesting and new topics in industrial engineering, data searching, data analysis based on
academic principles of automatic production and control, presenting knowledges and application in
industrial engineering
264491โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project II
นาสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าในโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาทาการ ออกแบบ
ทดลองปฏิบัติ เก็ บ บันทึก ผลข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ผล สรุป ผล นาเสนอ และจัดท ารูป เล่ม
รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์
Conducting an individual project based on Industrial Engineering Project I course to design,
experiment, data collection, analyze and synthesize, conclusion, oral presentation and completion
the report of project
264492การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ศ วกรรม
อุตสาหการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial Engineering in
private or government sectors
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264493สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทัก ษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา
หการในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial Engineering as
a trainee in private or government sectors

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก

หมายถึง

สาขาวิชา

1.1 เลข 00x

หมายถึง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.2 เลข 261

หมายถึง

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1.3 เลข 262

หมายถึง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.4 เลข 263

หมายถึง

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1.5 เลข 264

หมายถึง

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.6 เลข 275

หมายถึง

กลุ่มวิชากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. เลขในลาดับที่ 4

หมายถึง

ระดับชั้นปีของการศึกษา

2.1 เลข 1

หมายถึง

รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1

2.2 เลข 2

หมายถึง

รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2

2.3 เลข 3

หมายถึง

รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3

2.4 เลข 4

หมายถึง

รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4

หมายถึง

หมวดหมู่ในสาขาวิชา

หมายถึง

รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

3. เลขในลาดับที่ 5
3.1 เลข 0

อุตสาหการ
3.2 เลข 1

หมายถึง

รายวิชาในกลุ่มวิชาแกนวิศวกรรม

อุตสาหการ
3.3 เลข 2

หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต
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3.4 เลข 3

หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต

3.5 เลข 4

หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับการจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์

3.6 เลข 5

หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกการจัดการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์

3.7 เลข 6

หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับการควบคุมและการ
ผลิตอัตโนมัติ

3.8 เลข 7

หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกการควบคุมและการ
ผลิตอัตโนมัติ

3.9 เลข 9

หมายถึงรายวิชาในกลุ่มการฝึกงาน โครงงาน การ
ค้นคว้าอิสระ สหกิจศึกษา และสร้างเสริม
ประสบการณ์

4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึงอนุกรมของรายวิชา

3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ประจาตัว
ประชาชน

1* นายจักรทอง ทองจัตุ

35401002XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วย

คุณวุฒิ
วศ.ม.

ศาสตราจารย์

2* นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

35709001XXXXX

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา

สาขาวิชา

จากสถาบัน

วิศวกรรมระบบการผลิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2549

และอัตโนมัติ
วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2543

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

2535

ธนบุรี
3

นายพงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ

4* นายอธิคม บุญซื่อ
5

นายอโณทัย กล้าการขาย

36599005XXXXX
35599001XXXXX
36501004XXXXX

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2541

วศ.ม.

วิศวกรรมระบบการผลิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

และอัตโนมัติ
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เลขบัตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

ประจาตัว

วิชาการ

ประชาชน
6* นางสาวอัจฉราวดี แก้ววรรณดี 36599001XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา

ปี

จากสถาบัน

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544

Ph.D.

Industrial and Systems

The University of Oklahoma, U.S.A.

2558

Engineering

7

นายเอราวิล ถาวร

8* นายเอกชัย แผ่นทอง

25601000XXXXX
15506000XXXXX

อาจารย์
อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2555

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

ทางวิชาการ
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.S.

Industrial Management

ปี

ทางวิชาการ
1

นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์

-

2

นายพนัส นัถฤทธิ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D.

3

4

นายภานุ บูรณจารุกร

นายภูพงษ์ พงษ์เจริญ

Mechanical and Systems

2538

M.Eng.

Mechatronics

2535

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

2532

Mechanical Engineering

2549

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

2540

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

2538

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D.

Industrial Engineering

2544

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D.

M.Eng.

Industrial Engineering

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

5

นางสาวเมธินี พงษ์ประภาพันธ์

-

M.Lm.

Logistics Management

6

นายรวมพล จันทศาสตร์

-

บธ.ม.

การจัดการโลจิสติกส์

7

นายสุชาติ แย้มเม่น

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ Ph.D.
M.S.

Mechanical Engineering

2544

Electrical Engineering
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

2531

บธ.ม.

การจัดการโลจิสติกส์

ทางวิชาการ
8

นายสุรัตน์ จันทองปาน

-

9

นายศิษฎา สิมารักษ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ M.Eng.

10

11

นายอภิชัย ฤตวิรุฬห์

นายอานวย แก้วใส

รองศาสตราจารย์

-

Manufaturing Engineerin

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

Ph.D.

Industrial Engineering

M.S.

Industrial Engineering

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

Ph.D.

Logistics

MBA

Logistics and Supply Chain

MBA

Marketing

M.SC.

Agriculture

B.BA.

Community

2542

77
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ประสบการณ์ภาคสนามมีส่วนช่วยให้นิสิตนาความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการและประยุกต์ใช้กับ
งานจริง โดยในหลั กสู ตรได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบีย นรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ ใน
วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ โดยให้นิสิตได้เข้าไปฝึกฝนทักษะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมง (จานวน
3 หน่วยกิต หรือรายวิชา 264492 การฝึกงาน (Professional Training) โดยให้นิสิตได้เข้าไปฝึกฝนทักษะ
เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 580 ชั่ ว โมง (จ านวน 6 หน่ ว ยกิ ต ) หรื อ รายวิ ช า 264493 สหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education) โดยให้นิสิตได้เข้าไปฝึกฝนทักษะเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (จานวน 6 หน่วยกิต)
ในสถาบัน องค์กรของรัฐและ/หรือเอกชน ที่มีการดาเนินงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
ส าหรั บ นิ สิ ต ที่ เลื อ กลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 264392 ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ
วิศวกรรมอุตสาหการ นิสิตต้องฝึก ฝนทักษะในองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่มีการดาเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้นิสิตได้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใน
การทางานจริง ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝึกความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับขององค์กรที่รับนิสิตเข้าฝึก ฝน
ทักษะ โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
1. นิสิตสามารถเลือกสถานที่ฝึก ฝนทั กษะได้เองแต่ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์
ผูป้ ระสานงานประจาสาขาวิชา
2. สถานที่ฝึกต้องจัดให้มีวิศวกรอุตสาหการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
ซึ่งเรียกว่าวิศวกรพี่เลี้ยง เป็นผูม้ อบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมินผลการ
ฝึกฝนทักษะ
3. สถานประกอบการต้องสามารถจัดให้ นิสิตเข้ารับ การฝึกฝนทักษะในวันเปิดทาการของ
สถานประกอบการ วันละ 6 - 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการฝึก 7-10 สัปดาห์ ทั้งนี้ รวม
เวลาในการฝึกต้องไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมง
4. สาขาวิชาต้องจัดให้มกี ารปฐมนิเทศเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะให้นสิ ิต ก่อนที่นสิ ิตไปฝึก
5. ในระหว่างการฝึกฝนทักษะถือว่านิสิตเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น และต้อง
ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการนัน้ อย่างเคร่งครัด
6. ในระหว่างการฝึก ฝนทักษะนิสิตต้องบันทึกรายงานผลการฝึกในแต่ละวันโดยสรุปย่อเป็น
เนื้อความสั้นๆ และให้รวบรวมส่งให้ สาขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝึก หรือตามที่อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชากาหนด
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7. ในระหว่างการฝึกฝนทักษะสาขาวิชาต้องจัดให้มีอาจารย์ไปนิเทศนิสิตฝึกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ซึง่ อาจเป็นการนิเทศ ณ สถานที่ฝึก หรือ การนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. เมื่อสิ้นสุดการฝึกสาขาวิชาต้องจัดให้นิสิตมีการนาเสนอประสบการณ์ในการฝึกฝนทักษะ
ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของการนาเสนอปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์
9. กรณีที่มีเหตุจาเป็นที่นิสิตไม่สามารถฝึกได้ครบ 280 ชั่วโมง หรือ ได้รับรายงานจากสถาน
ประกอบการว่านิสิตกระทาผิดกฏร้ายแรงของบริษัท ให้อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตร
รวบรวมข้อมูล และเสนอให้คณบดีเป็นผู้ตัดสินชีข้ าด
10. การประเมินผลจะพิจารณาเกรดเป็นผ่าน S (Satisfactory) และไม่ผ่าน U (Unsatisfactory)
ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตได้รับทราบ
ก่อนการฝึกฝนทักษะ
สาหรับนิสติ ที่เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264492 การฝึกงาน นิสติ ต้องฝึกงานในองค์กรของ
รัฐหรือเอกชนที่มีการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้นิสิตได้มี
การเพิ่ ม พู น ความรู้และประสบการณ์ ในการท างานจริง ได้ เรีย นรู้ก ารท างานร่วมกั บ ผู้อื่ น ที่ มี ค วาม
แตกต่างหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติ
ตามกฏข้อบังคับขององค์กรที่รับนิสติ เข้าฝึกงาน โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
1. นิ สิ ต สามารถเลื อ กสถานที่ ฝึ ก งานได้ เ องแต่ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์
ผูป้ ระสานงานประจาสาขาวิชา
2. สถานที่ ฝึ ก งานต้ อ งจั ด ให้ มี วิ ศ วกรอุ ต สาหการหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการซึ่งเรียกว่าวิศ วกรพี่เลี้ยง เป็นผู้มอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และ
ประเมินผลการฝึกงาน
3. สถานประกอบการต้องสามารถจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในวันเปิดทาการของสถาน
ประกอบการ วันละ 6 - 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการฝึกงาน 12 - 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ รวม
เวลาในการฝึกงาน ต้องไม่น้อยกว่า 580 ชั่วโมง
4. สาขาวิชาต้องจัดให้มกี ารปฐมนิเทศเกี่ยวกับการฝึกงานให้นิสติ ก่อนที่นสิ ิตไปฝึกงาน
5. ในระหว่างการฝึกงานถือว่านิสิตเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น และต้องปฏิบัติ
ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการนัน้ อย่างเคร่งครัด
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6. ในระหว่างการฝึกงานนิสิตต้องบันทึกรายงานผลการฝึกงานในแต่ละวันโดยสรุปย่อเป็น
เนื้ อ ความสั้ น ๆ และให้ รวบรวมส่ งให้ ส าขาวิ ชาภายหลั งสิ้ น สุ ด การฝึ ก งาน หรือ ตามที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากาหนด
7. ในระหว่างการฝึกงานสาขาวิชาต้องจัดให้มีอาจารย์ไปนิเทศนิสิตฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
ซึ่งอาจเป็นการนิเทศ ณ สถานที่ฝึกงาน หรือ การนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานสาขาวิชาต้องจัดให้นิสิตมีการนาเสนอประสบการณ์ในการฝึกงาน
ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของการนาเสนอปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์
9. กรณีที่มีเหตุจาเป็นที่นิสิตไม่สามารถฝึกงานได้ครบ 580 ชั่วโมง หรือ ได้รับรายงานจาก
สถานประกอบการว่ า นิ สิ ต กระท าผิ ด กฏร้ า ยแรงของบริ ษั ท ให้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรรวบรวมข้อมูล และเสนอให้คณบดีเป็นผู้ตัดสินชีข้ าด
10. การประเมินผลจะพิจารณาเกรดเป็นผ่าน S (Satisfactory) และไม่ผ่าน U (Unsatisfactory)
ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตได้รับทราบ
ก่อนการฝึกงาน
สาหรับนิสิตที่เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา นิสิตจะต้องปฏิบัติตามคู่มือ
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาและประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วยการดาเนินการสหกิจศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นิสติ โดยพิจารณาเกรดเป็น ผ่าน S (Satisfactory) และ ไม่ผ่าน U (Unsatisfactory)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. บูรณาการความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อนาไปปฏิบัติงานทางวิศวกรรมอุตสาหการได้อย่าง
เหมาะสม
2. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร สามารถเป็นผู้นาและผู้ตามได้ รวมทั้งแก้ปัญ หาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
4. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร และเรียนรู้การทางานร่วมกับคนหมูม่ ากที่มีความ
แตกต่างกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
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4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 สาหรับรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 4 สาหรับรายวิชา 264492 การฝึกงาน หรือ
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 4 สาหรับรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เป็นไปตามตารางการทางานของหน่วยงานที่นิสิตเข้ารับการฝึกกาหนด โดยมีระยะเวลาไม่น้อย
กว่ า 280 ชั่ ว โมง ส าหรั บ การฝึ ก ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ นวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ หรื อ มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 580 ชั่วโมง สาหรับการฝึกงาน หรือเป็นไปตามตารางการทางานของหน่วยงานที่
นิสติ เข้ารับสหกิจศึกษากาหนด โดยมีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลั ก สู ตรก าหนดให้นิสิ ต ด าเนิ นงานโครงงานหรืองานวิจัย ผ่ านการเรีย นในรายวิชา 264391
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (Industrial Engineering Project I) และรายวิชา 264491 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (Industrial Engineering Project II) โดยกาหนดให้นิสิตดาเนินงานเป็นกลุ่ม
หรือเดี่ยว จานวนสมาชิกในกลุ่มมีได้ไม่เกิน 3 คน หัวข้อโครงงานที่นิสิตต้องศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับ
งานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงงานทางด้านอื่นๆ ที่สามารถนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรม
อุตสาหการไปประยุกต์ใช้ได้ โดยทั่วไปงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการจะแบ่งออกเป็น 8 แขนงวิชา
ย่อย คือ กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต กลุ่มความรูด้ ้านระบบงานและความปลอดภัย กลุ่ม
ความรู้ด้านระบบคุณภาพ กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการ
ผลิตและด าเนิน การ กลุ่มความรู้ด้านการบู รณาการวิธีก ารทางวิศ วกรรมอุต สาหการ กลุ่ม ความรู้
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และกลุ่มความรูด้ ้านเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ ซึ่งนิสิตสามารถเลือกทา
โครงงานได้ตามกลุ่มย่อยที่นิสิตสนใจและมีความถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานที่มคี วามเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มย่อยนั้น การประเมินผลรายวิชาโครงงานทางด้านวิศวกรรมอุต
สาหการจะพิจารณาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และการนาเสนอของนิสิต โดย
คณะกรรมการสอบโครงงาน คณะกรรมการสอบโครงงานประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในโครงงานจานวนอย่างน้อย 2 ท่าน

82
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถสืบค้นข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาของโครงงานได้
2. สามารถปรับใช้ความรูแ้ ละเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของโครงงานได้
3. สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญ หาของโครงงานได้อย่าง
สร้างสรรค์
4. มีความรับผิดชอบในการทางานตามการแบ่งงานที่มอบหมาย
5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหา
ของโครงงานได้
6. มีทักษะในการเขียน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
7. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อ ถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศึกษาให้ผู้รับ ฟังเข้าใจได้ และเชื่อมั่นใน
ผลการศึกษาของนิสิต
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3 สาหรับ รายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 และ
ภาคการศึ ก ษาต้ น ของชั้ น ปี ที่ 4 ส าหรั บ รายวิ ช า 264491 โครงงานทางวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1

1 หน่วยกิต

รายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2

1 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
กระบวนการเตรียมการจะดาเนินงานภายใต้รายวิชา โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1. นิสติ จัดกลุ่มตามความสมัครใจ 2-3 คน และเลือกประเด็นที่สนใจ
2. หลังจากได้ประเด็นที่สนใจแล้ว นิสิตติดต่ออาจารย์ในสาขาวิชาขอให้อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา
โครงงาน
3. หากอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้ว นิสิตกาหนดหัวข้อโครงงาน และนาเสนอถึงที่มาและ
ความสาคัญของหัวข้อโครงงานที่เลือก เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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4. นิสิตทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความซ้าซ้อนของหัวข้อ ประเมินความเป็นได้ที่
จะดาเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ค้นหาหลักการที่อาจนามาประยุกต์ใช้ในโครงการได้ หรือเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์เพื่อยืนยันความถูกต้องการผลที่ได้จากโครงงาน
5. นิสิตกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นิสติ ศึกษารวบรวมหลักการหรือทฤษฎีที่อาจจาเป็นต้องใช้ในการดาเนินโครงการ
7. กาหนดแผนการดาเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย
8. นิสิตจัด เตรียมรายงานข้อเสนอโครงงานฉบับ เต็มเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและยื่นขอ
อนุมัตขิ ้อเสนอโครงการต่อสาขาวิชา
9. สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ในสาขาวิชาจานวน 2 คน
10. นิสติ นาเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
11. ให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงงาน ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของรายวิชาหรือไม่ ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ มีความเหมาะสมหรือไม่ หาก
คณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ให้คณะกรรมการตัดสินให้นิสิตสอบผ่าน และได้ลาดับขั้น S
หากเห็ น ว่าไม่ เหมาะสม อาจพิ จารณาให้ป รับ แก้ และอาจพิ จ ารณาให้ นิ สิต ได้ ลาดั บ ขั้น I นิสิ ต ที่ ไม่
สามารถนาเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด นิสิตจะได้
ลาดับขั้น U
12. เมื่อคณะกรรมการมี มติ เห็น ชอบข้อ เสนอโครงงาน ให้ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติ งบประมาณ
สนับสนุนการทาโครงงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมิ น ผลจะด าเนิ น งานภายใต้ ร ายวิ ช า 264491 โครงงานทางวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ 2 ทั้งนี้นิสิตต้องสอบผ่านในรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาก่อน
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 ได้
1. ในการดาเนินงานนิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้รับทราบอย่าง
สม่าเสมอ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานต้องเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้า ความถูกต้องของระเบียบวิธี
วิจัยที่นิสิตใช้ รวมถึงให้คาแนะนาในกรณีที่นิสิตพบปัญ หาและอุปสรรคในการดาเนินโครงงาน อย่าง
สม่าเสมอ
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2. สาขาวิชาต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อให้นิสิตแต่ละกลุ่มมีการนาเสนอความก้าวหน้าอย่างน้อย 2
ครั้ง
3. เมื่อนิสิตได้ทาโครงงานจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่ได้กาหนดไว้ในข้อเสนอ
โครงงาน ให้นสิ ิตจัดทารายงานผลการดาเนินโครงงานฉบับเต็ม
4. เมื่อจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตยื่นความจานงต่ อสาขาวิชา
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ เพื่อขอสอบโครงงาน
5. เมื่ อนิ สิ ตยื่ น ความจานงขอสอบโครงงาน ให้ สาขาวิชาแต่ งตั้งอาจารย์ ในสาขาวิชาหรือนอก
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่สัมพันธ์กับหัวข้อโครงงานของนิสิตเป็นกรรมการสอบโครงงาน
อย่างน้อย 3 คนซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาหรือนอกสาขาวิชาจานวน 2
คน
6. กระบวนการสอบ นิสิตต้องนาเสนอผลการดาเนินโครงงานต่อกรรมการสอบประมาณ 10 - 15
นาที และตอบถามคณะกรรมการ การสอบควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
7. การประเมินผลมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
7.1 กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่านิสิตได้ดาเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
โครงงาน และเนื้อหาของรายงานมีความถูกต้องสมเหตุสมผล ให้คณะกรรมการตัดสินให้นิสิตสอบผ่าน
และได้ลาดับขั้น S
7.2 กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่านิสิตได้ดาเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
โครงงานแล้ว แต่เนื้อหาของรายงานยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข คณะกรรมการอาจเสนอให้แก้ไขรายงานและ
ให้สอบใหม่ในระยะเวลาที่กาหนด
7.3 กรณีที่นิสิตไม่สามารถดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานอาจพิจารณาให้ลาดับขั้น I หรือ U
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

1. สามารถมองภาพรวมของกระบวนการ 1. ก าหนดให้ มี ก ารมอบหมายงานหรื อ กรณี ศึ ก ษาใน
ท างานตั้ งแต่เริ่มต้น จนสิ้น สุ ด กระบวนการ รายวิช าระดั บ พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและ
เพื่ อ ท าการวิ นิ จ ฉั ย หาปั ญ หา เรี ย งล าดั บ ระดั บ วิศ วกรรมอุต สาหการประยุ ก ต์ โดยมุ่งเน้ นการ
ความสาคัญ และระบุถึงปัญ หาที่ควรได้รับ วินิ จ ฉั ย ภาพรวมของปั ญ หาตามองค์ ค วามรู้ ร ายวิช า
การแก้ไขได้ โดยคานึงถึงข้อจากัดและความ 2. ก าหนดให้ มี ก ารมอบหมายงานหรือ กรณี ศึ ก ษาใน
เป็นไปได้

รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต์และระดับ
วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการวินิจฉัยภาพรวมของปัญหาด้วย
การบู รณาการองค์ ค วามรู้ท างวิศ วกรรมอุ ตสาหการ
3. กาหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2

2. สามารถสร้ า งทางเลื อ กในการแก้ ไ ข 1. ก าหนดให้ มี ก ารมอบหมายงานหรื อ กรณี ศึ ก ษาใน
ปัญ หาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายวิช าระดั บ พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและ
ทั้งในทางสังคม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และ ระดั บ วิศ วกรรมอุต สาหการประยุ ก ต์ โดยมุ่งเน้ นการ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ วินิ จ ฉั ย ภาพรวมของปั ญ หาตามองค์ ค วามรู้ ร ายวิช า
เหมาะสม

2. ก าหนดให้ มี ก ารมอบหมายงานหรือ กรณี ศึ ก ษาใน
รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต์และระดับ
วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการวินิจฉัยภาพรวมของปัญหาด้วย
การบู รณาการองค์ ค วามรู้ท างวิศ วกรรมอุ ตสาหการ
3. กาหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2

3. สามารถบู รณาการหลั ก การและทฤษฎี 1. การก าหนดให้ นิ สิ ตต้ อ งเรีย นรายวิชา 264311 การ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการร่วมกับซอฟแวร์ที่ เขี ย นโปรแกรมวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ, และ 264413
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คุณลักษณะพิเศษ
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

4. สามารถนาเสนอผลงานได้อย่างมีความ 1. ก าหนดให้ มี ก ารมอบหมายงานหรื อ กรณี ศึ ก ษาใน
น่ า เชื่ อ ถื อ และโน้ ม น้ า วให้ เกิ ด ความสนใจ รายวิช าระดั บ พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและ
ตลอดจนสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ผล ระดั บ วิ ศ วกรรมอุต สาหการประยุ ก ต์ โดยมุ่งเน้ นการ
ตอบกลับเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง

วินิ จ ฉั ย ภาพรวมของปั ญ หาตามองค์ ค วามรู้ ร ายวิช า
2. ก าหนดให้ มี ก ารมอบหมายงานหรือ กรณี ศึ ก ษาใน
รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต์และระดับ
วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการวินิจฉัยภาพรวมของปัญหาด้วย
การบู รณาการองค์ ค วามรู้ท างวิศ วกรรมอุ ตสาหการ
3. กาหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
(2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
(4) สามารถบอกผลกระทบจากการใช้ ค วามรู้ ท างวิศ วกรรม ที่ มี ต่ อโลก เศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความเข้าใจในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และกรอบ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
2.1.2 วิธีการสอน
คุณธรรมจริยธรรมควรเป็นสิ่งที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่สถาบันครอบครัว
และสถาบันการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ดั งนั้น กลยุท ธ์ก ารสอนในข้อ 1.1 - 1.3 ควรเป็นรูป แบบที่อาจารย์
ผูส้ อนเป็นผู้สร้างสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการแสดงออกซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ
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จากนั้นจึงทาการวัดและประเมินผล ส่วนข้อ 1.4 และ 1.5 เป็นสิ่งที่นิสิตอาจไม่เคยรู้มาก่อน กลยุทธ์การ
สอนอาจใช้การบรรยาย การอภิปรายร่วมกัน หรือการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า แล้วเขี ยนรายงาน
หรือนาเสนอ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ความตระหนัก ย่อมแสดงออกผ่านการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม
ดั งนั้น การประเมินผลอาจใช้ก ารพู ด คุย สอบถามเพื่อ ตรวจสอบทั ศนติ หรือการสั งเกตพฤติก รรมใน
สถานการณ์ที่ผู้สอนสร้างขึ้น
(2) กฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ มีขึ้นเพื่อความสงบสุขของการอยู่ร่วมกัน การละเมิดย่อม
ส่ ง ผลกระทบต่ อ บุ ค คลอื่ น การประเมิ น ผลข้ อ นี้ ค วรพิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมที่ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เดือดร้อนราคาญให้ผู้อ่นื ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้สอนสร้างขึน้
(3) ผูท้ ี่เคารพสิทธิ์ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่นย่อมรักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม่
ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่หาเหตุเพื่อดูถูกเหยียดหยามคนอื่น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และไม่
ดูถูกความสามารถของผู้อื่น การประเมินผลข้อนี้ควรพิจารณาจากพฤติกรรมที่รักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม่
ละเมิดสิทธิ์ผู้อ่นื และรับฟังผู้อ่นื ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้สอนสร้างขึ้น
(4) การประเมินผลอาจใช้การสอบ การให้เขียนรายงาน หรือนาเสนอ การตอบคาถาม
โดยพิจารณาจากความสามารถในการอธิบายผลกระทบจากการใช้ความรูท้ างวิศวกรรมได้
(5) การประเมินผลแยกพิ จารณาเป็น 2 ด้านคือ ด้ านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ด้าน
วิชาการจะประเมินจากพฤติกรรมในการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น การไม่
แอบอ้างผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ในด้านวิชาชีพ การประเมินจะลงลึกเพียง
การทดสอบความรู้ความเข้าใจ การประเมินอาจใช้การสอบ การเขียนรายงาน การนาเสนอ การถาม
ตอบ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจดจาและการอธิบาย
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) รู้ เข้าใจ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทั่วไป ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
พืน้ ฐานทางวิศวกรรม ในงานทางวิศวกรรมได้
(2) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสาคัญทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ
เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได้
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(4) สามารถเลือกใช้หลักการหรือเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ได้อย่างเหมาะสม
(5) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการในการ
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 วิธีการสอน
มี ก ารบรรยายถึ ง เนื้ อ หาหลั ก ของแต่ ล ะวิ ช า โดยแสดงการได้ ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละ
กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ในเชิ งวิ เคราะห์ และเน้ น ให้ เกิ ด การน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการท างาน กระตุ้ น ให้ เกิ ด
ความคิ ด ตามหลั ก ของเหตุ แ ละผล พยายามชี้ ให้ เห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทฤษฎี กั บ สิ่ ง ต่ า งๆ ใน
ธรรมชาติเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน แสดงตัวอย่างในการนา
ความรูม้ าใช้แก้ปัญหา หรือบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก สาหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรม อาจพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ของรายวิชานั้นๆ ส่วนรายวิชาเฉพาะสาขาที่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม
เป็นพืน้ ฐานหรือเป็นเครื่องมือในการศึกษา อาจประเมินจากความสามารถในการประยุกตืใช้ความรู้
(2) ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของ
รายวิชานั้นๆ
(3) ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก โดยพิจารณาจากความสามารถในการบูรณาการ
ความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได้
(4) ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก โดยพิจารณาจากความสามารถในการเลือกใช้
เครื่องมือหรือการประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(5) ใช้ก ารสอบในการวั ด ผลเป็ น หลั ก โดยใช้ โจทย์ ปั ญ หาจากงานจริ งหรือ โจทย์ ใ น
หนังสือหรือตาราที่ใกล้เคียงกับงานจริง โดยพิจารณาจากความสามารถในการหาคาตอบของปัญหา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถระบุปัญ หา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และแก้ปัญ หาทางวิศวกรรมเฉพาะ
สาขาได้
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(3) สามารถออกแบบและด าเนิ น การทดลอง วิเคราะห์ แ ละแปลผลข้อ มู ล จากการ
ทดลอง หรือ สามารถรวมข้อ มู ล สั งเคราะห์ ข้ อมู ล และคิ ด ค านวณ เพื่ อ พิ สู จ น์ ตรวจสอบ วินิ จ ฉั ย
ประเมิน หรือหาข้อสรุปปัญหาทางวิศวกรรมเฉพาะสาขาได้
(4) สามารถออกแบบระบบ ส่วนประกอบของระบบ หรือกระบวนการ ในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ได้ตามข้อกาหนด หรือความต้องการ ภายใต้ข้อจากัดในการทางจริง เช่น ข้อจากัดทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง จริยธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คววามเป็นไปได้ในการ
ผลิต หรือ ความยั่งยืน เป็นต้น
(5) สามารถสื บ ค้น ข้อ มู ล และแสวงหาความรู้เพิ่ ม เติ ม ด้ วยตนเอง เพื่ อ ให้ ทั นต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้
2.3.2 วิธีการสอน
(1) จัด การเรีย นการสอนให้ นิสิต ได้ฝึ ก คิด อย่างมีวิจารณญาณโดยการฝึ ก ให้นิสิ ตได้
ทดลองระบุ แ ละก าหนดขอบเขตของปั ญ หา รวบรวมข้ อ มู ล จ าแนกข้ อ มู ล ว่ า เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูล คาดเดาคาตอบที่เป็นไปได้ ใช้ตรรกะได้อย่างถูกต้องในการหา
คาตอบของปัญหา จากนั้นจึงประเมินและสรุป
(2) แสดงตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหา และมอบหมายงานให้แก้โจทย์ปัญหาด้วยตัวเอง
(3) ในรายวิชาปฏิบัติการบางหัวข้อ ผู้สอนอาจกาหนดวัตถุประสงค์ของงานนั้น จากนั้น
ให้นสิ ิตออกแบบการทดลองและดาเนินการทดลองด้วยตนเอง
(4) อธิ บ ายข้ อ ควรพิ จ ารณาในการออกแบบ มอบหมายงานออกแบบชิ้น งาน หรื อ
กระบวนการ หรือระบบทางวิศวกรรม ในรูปแบบของโจทย์การบ้าน โครงงานย่อย โครงงานตลอดภาค
การศึกษา
(5) มอบมายงานให้ค้นคว้าแล้วเขียนรายงาน เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายในชั้นเรียน
พานิสิตออกไปศึกษาดูงาน กาหนดให้มีการฝึกงาน การทาโครงงานทางวิศวกรรม
2.3.3 การวัดและประเมินผล
(1) ใช้การสอบ การเขียนรายงาน การนาเสนอ หรือการตอบคาถาม เป็นเครื่องมือใน
การวัดผล โดยประเมินจากความสามารถในการระบุและกาหนดขอบเขตของปัญ หา รวบรวมข้อมูล
จาแนกข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูล การคาดเดาคาตอบที่เป็นไปได้ การใช้ตรรกะได้อย่าง
ถูกต้องในการหาคาตอบของปัญหา การประเมินและสรุป
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(2) ใช้ ก ารสอบเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวัด ผล โดยประเมิ น จากความถู ก ต้ อ งในการตั้ ง
สมการความสัมพันธ์ แทนค่า หาคาตอบ และแปลผลการคานวณ
(3) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
(4) ใช้การสอบ รายงาน การนาเสนอ หรือการตอบคาถามเป็นเครื่องมือในการวัดผล
โดยประเมินจากผลการทดลองและข้อสรุปที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5) ใช้การสอบ รายงาน การนาเสนอ และโครงงานออกแบบเป็นเครื่องมือในการวัดผล
โดยประเมินจากการบรรลุจุดมุ่งหมายในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ความสมเหตุสมผลของการ
ออกแบบภายใต้ขอ้ จากัดต่างๆ
(6) ใช้ผลงาน รายงาน หรื อการนาเสนอ เป็นเครื่องมือในการวัดผล โดยประเมินจาก
ความรูห้ รือชิน้ งานที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกงานหรือการทาโครงงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ สามารถดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรมได้
(2) สามารถริเริ่ม เสนอแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ หรือแสดง
จุดยืนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึง การมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
(3) ตระหนักและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ
(4) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในทีมตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5) มีจิตสานึกด้านความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อม
2.4.2 วิธีการสอน
(1) การสร้างสถานการณ์จาลองโดยมอบหมายให้ทางานกลุ่ม หรือส่งเสริมให้นิสิตร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อนิสติ แต่ละคนได้มปี ฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
(2) การสร้างสถานการณ์จาลองหรือให้นิสิตอยู่ภายใต้สถานการณ์จริง เพื่อเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้อภิปราย ตอบคาถาม แสดงจุดยืน ได้เสนอความคิดเห็น และได้แสดงความสามารถในการแก้
สถานการณ์
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(3) การมอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้านอกจากเนื้อหาที่สอนหรือให้เรียนรู้ด้วย
ตนเองในบางหั ว ข้อ นอกจากนี้ อ าจส่ งเสริม ให้ นิ สิ ต เข้าร่วมฟั งบรรยายจากวิท ยากรพิ เศษ เข้ าร่ว ม
ประชุมสัมมนา หรือการประชุมวิชาการ จัดให้มกี ารดูงานนอกสถานที่และการฝึกงาน
(4) การสร้างสถานการณ์จาลองโดยมอบหมายงานกลุ่ม โดยอาจมอบหมายหลายงาน
เพื่ อเปิด โอกาสให้นิสิตได้ท าหน้าที่หลายบทบาท ทั้งการเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิก กลุ่ม หรืออาจ
ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ เพื่อ
ฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกับ ผู้อื่นในสาขาวิชา คุณวุฒิ และวัยวุฒิที่แตกต่าง นอกจากนี้อาจให้
นิสติ ไปฝึกงานในสถานประกอบการ
(5) การสร้างสถานการณ์จาลองในวิชาปฏิบัติการ โดยชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการ การจากัดหรือควบคุมของเสียหรือข้อคานึงเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม จากนั้น
สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
2.4.3 การวัดและประเมินผล
(1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมขณะทางานกลุ่ม โดยพิจารณาจากปฏิสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบ
ข้าง และการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ
(2) ใช้การสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยประเมินจากความสามารถ
ในการอภิปราย การตอบคาถาม การแก้สถานการณ์ รวมถึงการมีสว่ นร่วมในงาน
(3) ใช้รายงาน การนาเสนอ การตอบคาถาม
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมได้
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือข้อมูลทาง
สถิตไิ ด้
(3) มีทักษะในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(4) มีทักษะในการติดต่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
(5) มีทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยที่จาเป็นต่อการปฎิบัติงาน
ทางวิศวกรรมได้
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหว่างผู้เรียน ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์ จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง พร้อมทั้งนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
(3) ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงานร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ทักษะการเขียนรายงาน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมสากล
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
จัดกิจกรรมเสริ มที่สอดคล้องกันระหว่างงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการและคุณ ค่า
ของวัฒนธรรม เช่น การส่งนิสติ เข้าร่วมแข่งขันโครงการต่างๆ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากผลการนาเสนอผลงานหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี)
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริ มสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ในรายวิชาที่มกี ารปฏิบัติทางวิชาชีพ จะเน้นย้าในเรื่องของความปลอดภัยก่อนปฏิบัติ
(2) จัดกิจกรรมที่มีเสริมทักษะการนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยเน้นในเรื่องของบุคลิกภาพ
ระหว่างการนาเสนอ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ง านของนิ สิ ต ตามหลั ก เกณฑ์ ด้ า นความปลอดภั ย ของ
ห้องปฏิบัติการ
(2) ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิ บั ติ ก ารทดสอบตามมาตรฐานทางวิศ วกรรมอุ ต สาหการ สามารถ
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเพื่ อศึ ก ษาปรากฏการณ์ หลั ก การท างาน พิ สู จน์ สมมุ ติ ฐ าน หรือ ตรวจสอบและ
ประเมิน และสามารถตรวจสอบ ถอดประกอบ ติดตั้ง บารุงรักษา อุปกรณ์ กลไก และเครื่องจักรกล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการได้
(2) มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการแข่งขันรูปแบบใหม่ กฎกติกาของเกม การชนะด้วย
ทีม โซ่อุปทานในเชิงระบบ การสร้างต้นแบบโซ่อุปทาน ซอฟต์แวร์โซ่อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน และผล
การปฏิบัติ
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ
(1) จัดการเรียนการสอนความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการมาแก้ ปั ญ หาจากกรณี ศึ ก ษาต่ า งๆ และมี ก ารพาไปศึ ก ษาดู ง านตามสถาน
ประกอบการ ภาครัฐ รัฐวิส าหกิจ ภาคเอกชน นิทรรศการ การแสดง การประกวด การแข่งขัน การ
ฝึกอบรม การสัมมนา การสอนพิเศษหรือเสริม การสั่งงานหรือรายงาน ฯลฯ
(2) จัดให้นิสิตต้องผ่านการเรียนรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ (Skills and Experience in Industrial Engineering) หรื อ รายวิ ช า 264492 การ
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ฝึกงาน (Professional Training) หรือผ่านสหกิจศึกษาในรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา (Co-operative
Education) ในภาคปลายของการศึกษาชั้นปีที่ 4
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) การประเมินความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการมา
แก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ จากรายงานสรุป หรือผลงาน หรือการนาเสนอผลงาน
(2) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานในรายวิ ชา 264392 ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ น
วิชาชีพ วิศวกรรมอุตสาหการ (Skills and Experience in Industrial Engineering) หรือการปฏิบัติงานใน
รายวิชา 264492 การฝึกงาน (Professional Training) หรือการปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชา 264493
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

●

○

●

●

●

●

●

●

●

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง ● ●

●

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

●

●

002201 พลเมืองใจอาสา

●

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม

●

(1) (2) (1) (2)

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
001101 การใช้ภาษาไทย

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

○

○

●

●

●

●

○

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

○

○

○

○

001102 ภาษาอังกฤษเตรียม
ความพร้อม
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

003102 การสื่อสารในสังคม
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ ● ●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

ดิจิตอล

●

●

○

●

●

●

●

○

○

○

003201 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

●

○
○

●

●

●

●

○

004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

●

●

●

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
241151 แคลคูลัส 1

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

241152 แคลคูลัส 2

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

241253 แคลคูลัส 3

○

○

242101 หลักเคมี

●

●

244101 ฟิสิกส์ 1

○

244102 ฟิสิกส์ 2

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

○

○

●

○

○

○

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

○

○

○

●

○

(1)

(1) (2) (1) (2)

2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ

●

●

●

●

●

●

●

2.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
226101 การเขียนโปรแกรม
○

คอมพิวเตอร์
261101 เขียนแบบวิศวกรรม

○

○

●
●

●

○

●
○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○
○

○

○
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1

(1)

(1) (2) (1) (2)

○

●

●

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

261210 กลศาสตร์ของแข็ง
พื้นฐาน
261230 ความร้อนและของไหล

○

●

○

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

261394 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรม
เครื่องกล

●

○

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

○

●

○

264101 วัสดุวิศวกรรม

○

●

○

264201 กรรมวิธีการผลิต

○

264202 สถิตวิ ศิ วกรรม

○

○

○

●

●

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

●

○

○

●

○

○

○

○
●

○

○

○

○

○

○

●

○

○

●
○

○

○

○
●

●

●

○

2.2 วิชาเฉพาะด้าน
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

○

○

●

○

●

●

○

●

○

●

○

○

○

○

●

○

●

○

○

●

●

●

○

○

●

○

●

○

○

●

●

●

●

○

○

○

●

○

○

●

●

○

264212 การควบคุมคุณภาพ

○

○

●
●

●

○

○
○

○

●

○

●

●

264311 การเขียนโปรแกรม
วิศวกรรมอุตสาหการ

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

●

○

●

●

264312 การจัดการทาง
วิศวกรรม
264313 วิศวกรรมเครื่องมือ

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

●

○

○

264314 การวางแผนและควบคุม
การผลิต

○

○

○

○

○

264315 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

264391 โครงงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 1

●

264411 สัมมนา

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

●

●

●

●

○

○

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

●

264412 วิศวกรรมความ
●

ปลอดภัย

○

○

○

○

●

●

○

○

●

264413 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรม
○

อุตสาหการ

○

●

○

○

●

○

○

●

○

●

○

○

○

●

●

○

○

●

○

○

○

○

○

●

264414 การวิเคราะห์ต้นทุนทาง
อุตสาหกรรม

○

○

○

264491 โครงงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 2

●

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

2.2.2.1 กลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
2.2.2.1.1 วิชาชีพบังคับกลุม่ การจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
264321 การวิจัยดาเนินงาน

○

○

●

●

●

○

●

○

●

○

●

●

●

○

○

●

●

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

264322 การศึกษาการ
ปฏิบัตงิ านทางอุตสาหการ

○

○

●

264323 วิศวกรรมการ
บารุงรักษา
264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

○
○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

2.2.2.1.2 วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
262300 ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
264331 การออกแบบและ

○

○

●

●
○

○

●

○

○

●

●
○

●

○

●

●

○

○

●

○

○

○

○

●

○
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

วิเคราะห์การทดลอง
264332 การจาลองสถานการณ์

○

○

●

●

○

●

○

●

○

●

○

●

●

●

●

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

264333 การเพิ่มผลผลิตใน
○

อุตสาหกรรม

○

○

○

○

○

○

○

264399 อาสาพัฒนาชุมชน
สาหรับวิศวกร
264431 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

○

●

●

●

○

○

○
○

●

○

●

○

●

○

●

○

○

○

○

●

○

○

●

○

●

○

○

○
○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

●

●

○

264432 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการออกแบบ ผลิต และงาน

○

○

●

○

วิศวกรรม
264333 การยศาสตร์
264434 การประยุกต์ใช้

○
●

●
○

●

●

○
○

○

○

○
○

○

●

○

○
○
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

คอมพิวเตอร์สาหรับงานวิศวกรรม
อุตสาหการ
264435 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมอุตสาหการกลุม่ วิชาการ
จัดการทางวิศวกรรมและระบบ

○

●

●

○

●

○

○

○

การผลิต
264392 ทักษะและประสบการณ์
●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

264492 การฝึกงาน

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

264493 สหกิจศึกษา

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

2.2.2.2 กลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
2.2.2.2.1 วิชาชีพบังคับกลุม่ การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

264341 การจัดการสินค้าคงคลัง
และคลังสินค้า

○

●

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

264342 การขนส่งและกระจาย
สินค้า
264343 การออกแบบระบบขน
ถ่ายวัตถุดิบ
264344 การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

2.2.2.2.1 วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
262300 ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
264351 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

○

○

●

●

○

○

○

●

●
●

○
○

●
●

○

○

●

●

○

●

○
○

○

●

○
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

โลจิสติกส์
2644352 เทคโนโลยีสารสนเทศ
○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

●

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

264453 การขนถ่ายวัสดุและการ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

สาหรับโลจิสติกส์
264353 โลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ

○

264399 อาสาพัฒนาชุมชน
สาหรับวิศวกร

○

●

○

○

○

○

○

○

264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์
ทางธุรกิจ
264452 การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

บรรจุภัณฑ์
264454 การจัดการการจัดหา

○

○

○

○

○

●

●

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

264455 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมอุตสาหการกลุม่ วิชาการ

○

●

○

จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
264392 ทักษะและประสบการณ์
●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

264492 การฝึกงาน

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

264493 สหกิจศึกษา

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

2.2.2.3 กลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
2.2.2.3.1 วิชาชีพบังคับกลุม่ การควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

264361 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
●

○

●

●

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

●

○

●

●

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

●

●

○

●

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

และเครื่องกลวิทัศน์
264362 ระบบคอมพิวเตอร์และ
การเชื่อมต่อ

●

264363 ระบบควบคุมและ
แบบจาลอง
264364 การผลิตอัตโนมัติ

2.2.2.3.2 วิชาชีพเลือกกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
262300 ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน

○

○

●

●

○

○

○

○

●

○

●

264371 ระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

○

●

○

○

○

(1) (2) (1) (2)

264372 อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ดิจิทัล
264373 ปัญญาประดิษฐ์

○

○

●

○

●

●

○

○

●

●

○

○

●

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

●

○

○

○

264399 อาสาพัฒนาชุมชน
สาหรับวิศวกร

○

○

●

○

○

○

○

○

○

264471 การออกแบบ
○

เครื่องจักรกล

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

●

264472 การประยุกต์ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

264473 หัวข้อคัดสรรทาง
วิศวกรรมอุตสาหการกลุม่ วิชาการ

○

●

○

ควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
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7. ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

6.

การใช้เทคโนโลยี

สุนทรียภาพ

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

การ

8. ทักษะ

ส่งเสริม

การ

สุขภาพ ปฏิบัตกิ าร
และ

ทาง

พัฒนา

วิชาชีพ

บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

(1)

(1) (2) (1) (2)

264392 ทักษะและประสบการณ์
●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

264492 การฝึกงาน

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

264492 สหกิจศึกษา

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

3 รายวิชาบริการ
264109 ปฏิบัตกิ ารเครื่องมือ
พื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้

●

○

○

○

●

○

●

งาน
264209 พื้นฐานกรรมวิธีการผลิต

○

○

●

●

●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติ ยังไม่สาเร็จการศึกษา
1. การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณ ภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ
3. มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึกษา
เพื่อนามาใช้ป รับ ปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณ ภาพของ
หลักสูตรใช้การประเมินจาก
1. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2. การทวนสอบจากผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติดา้ นอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
5. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น
อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้ อง นิสติ
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เรีย นรายวิชาต่างๆ ครบตามหลัก สูต รและเงื่อ นไขของสาขาวิชานั้ น และไม่มี รายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ และหลักสูตรที่สอน
1.2 รวมทั้ งอบรมวิธี ก ารสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิต สื่อ การสอน เพื่ อเป็ นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ จั ด ท าผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การมี ต าแหน่ งทาง
วิชาการสูงขึ้น
2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในที่
มหาวิทยาลัยกาหนดทุกปีการศึกษา จัดทารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
ผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการสารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ข้ อ มู ล ศิ ษ ย์เก่ า และข้อ มู ล การขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการสารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิต
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สู ตรก าหนดคุ ณ สมบัติผู้ส มัครเข้าศึ ก ษาและด าเนิ นงานตาม
ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดาเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและ
ประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่สาหรับ
ให้ ค าปรึก ษาวิช าการและแนะน าอื่ น ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ และให้ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษารายงานผลการให้
คาปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนดรู ป แบบกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพิ่ ม เติ ม และ
ประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นสิ ิตมีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
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คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสติ อัตราการสาเร็จการศึกษา
การร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปีเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา
4. อาจารย์
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์และดาเนินการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี
ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้ อ าจารย์ รายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระกอบการพิ จ ารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อย
ละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
อาจารย์ บุ ค ลากรสายบริก าร นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศิ ษ ย์ เก่ า นโยบายของคณะและมหาวิท ยาลั ย เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผู้ส อน พิ จ ารณาการจัด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ชาหรือ รายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนาม
ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจั ดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ
การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลัก สูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
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อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
และรายงานผลต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรจัดท ารายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษาแห่งชาติและดาเนินงานตามระบบการประกันคุณ ภาพการศึก ษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทุกปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูตรก าหนดประเด็นสิ่ งสนั บ สนุนการเรีย นรู้ที่ จาเป็น สาหรับ
หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ
เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ
สิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ตาราและวารสาร อาคาร
หรือสถานที่สาหรับทากิจกรรม กาหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากร
และอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อ มูลประกอบในการปรับปรุงการให้บริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม วางแผน เพื่ อ ติ ด ตาม และ ✓
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ✓
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอน

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. อาจารย์ป ระจาหลัก สู ตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญ ญา ✓
ตรี
3. มีรายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงาน ผล การด าเนิ นก ารของป ระส บ การณ์

ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย ✓
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8. อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ ก คน ได้ รับ การปฐมนิ เทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุ ณ ภาพหลั ก สูตร เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

✓

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

9

10

10

11

12

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

9

9

9

9

9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจาก
นิ สิ ต การตอบค าถามของนิ สิ ต ในชั้น เรีย น ซึ่ งเมื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล จากที่ ก ล่ า วข้อ งต้ น แล้ ว ก็ ค วรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียน การทดสอบปลายภาคเรียน จะสามารถชี้
ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้ องมีการดาเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์ก ารประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลั ก สู ตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนิสิตเรีย นอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนิสิ ต
ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนิสิตว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยัง
อ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและแต่ละในรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น
การปรั บ ปรุ งย่ อ ย ในการปรับ ปรุงย่ อ ยนั้ น ควรท าได้ ต ลอดเวลาที่ พ บปั ญ หา ส าหรับ การปรั บ ปรุ ง
หลัก สูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ ความ
ต้องการใช้บัณฑิต

120

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
และหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

135

136

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103

ทักษะภาษาไทย

สาระที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปรับปรุง

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

3(3-0-6)

Thai Language Skills
001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

Fundamental of English
001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา

3(3-0-6)

Developmental English
001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคาวลี การแต่งประโยค สานวน
และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจาก
การฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุป
ความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase,
sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and
reading, paragraph writing, brief summarizing

001102

including thinking expression through the use of

เปิดรายวิชา

appropriate Thai

ใหม่

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

Ready English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การฟัง พูด อ่าน เขียนตามสถานการณ์ที่กาหนด
และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
English vocabulary, English usage for listening,
speaking, reading and writing in specific situations
as well as fundamental English grammar for
further development of English language skills for
daily-life communication
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001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
คาศัพท์ และไวยากรณ์พ้นื ฐานเพื่อการสื่อสารตาม
สถานการณ์ตา่ งๆ ในบริบทสากล
Skills of English language: listening, speaking,
reading, and writing, including vocabularies and
fundamental English grammar for different
situations in communication and effectiveness in
international context

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ
ในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน
การแสวงหาความรู้ การตีความและนาเสนอข้อมูลที่

เปิดรายวิชา

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพในอนาคต

ใหม่

English vocabulary related to news and media in
daily life, English usage for listening, speaking,
reading and writing to communicate in daily life,
acquire knowledge, interpret and present
information for further study and future careers
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
003134

3 หน่วยกิต

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3(3-0-6)

Civilization and Indigenous Wisdom
003136

พะเยาศึกษา

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)

Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150

กอล์ฟ

1 หน่วยกิต

ปิดกลุ่มพลานามัย

1(0-2-1)

Golf
004151

เกม

1(0-2-1)

Game
004152

บริหารกาย
Body Conditioning

1(0-2-1)

ปิดรายวิชา
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004153

กิจกรรมเข้าจังหวะ

1(0-2-1)

Rhythmic Activities
004154

ว่ายน้า

1(0-2-1)

Swimming
004155

ลีลาศ

1(0-2-1)

Ballroom Dance
004156

ตะกร้อ

1(0-2-1)

Takraw
004157

นันทนาการ

1(0-2-1)

Recreation
004158

ซอฟท์บอล

1(0-2-1)

Softball
004159

เทนนิส

1(0-2-1)

Tennis

004160

เทเบิลเทนนิส

1(0-2-1)

Table Tennis
004161

บาสเกตบอล

1(0-2-1)

Basketball
004162

แบดมินตัน

1(0-2-1)

Badminton
004163

ฟุตบอล

1(0-2-1)

Football
004164

วอลเลย์บอล

1(0-2-1)

Volleyball
004165

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

1(0-2-1)

ปิดรายวิชา

Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171

ชีวติ และสุขภาพ

8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)

Life and Health
005172

การจัดการการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

Living Management
005173

ทักษะชีวติ

2(1-2-3

Life Skills
002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สิทธิและหน้าทีข่ องพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิต
อาสา สานึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม การ

เปิดรายวิชา
ใหม่
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ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ความกตัญญู
Rights and duties of citizens in Thailand and
world community, volunteerism, moral,
consciousness, the changing society, cultural
appreciation, gratitude
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวฒ
ั นธรรม กระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน
ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4
ภาคและพะเยา
Man and society, multicultural society, social
and cultural trends in global, ASEAN, Thailand’s
regional, and Phayao dimensions
003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

Communication in Digital Society
ความรู้พ้นื ฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจทิ ัล
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม
สานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร
ข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software
and networking, innovation in the digital
economy, electronic commerce transaction, office
automation program and software application for
multimedia production, search, screening and
selection data for work and daily life,
communication through online social networking in
accordance with ethical and related legal
regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

3(2-2-5)

Health and Environmental Management

เปิดรายวิชา
ใหม่

140
ภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
สิ่งแวดล้อมกับการส่งเสริมสุขภาพ อุบัติเหตุ
อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ สถานการณ์โรค
State of health, mental and physical health,
environment for health promotion, accident,
danger, natural disaster and disease situation
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

Art of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง
และผูอ้ ่นื การตั้งเป้าหมายชีวติ และการวางแผน
กระบวนการคิด การควบคุมและการจัดการ
อารมณ์
Inspiration making, appreciation in self value and
others, goal setting in life and planning, thinking
system, emotion control and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)
Socialized Personality
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มารยาท วัฒนธรรมไทย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ
ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Personality development, manners, Thai culture,
desired traits relating to University of Phayaos
identity, living in a society, self-adaptation in the
Thai and global social context

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า

9 หน่วยกิต

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

กลุ่มวิชาภาษา
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(3-0-6)

English for Academic Purposes

ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า

3(3-0-6)

Information Science for Study and Research
002122

ปรัชญาเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

Philosophy for Life
002123

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

ปิดรายวิชา
3(3-0-6)

Language Society and Culture
002124

ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย

3(3-0-6)
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Thai Performing Arts
002125

ดุรยิ างควิจักขณ์

3(3-0-6)

Music Appreciation
002126

ศิลปะในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131

กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

Fundamental Laws for Quality of Life
003132

ไทยกับประชาคมโลก

3(3-0-6)

Thai and the World Community
003133

วิถีไทย วิถีทัศน์

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

Thai Way and Vision
003135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

3(3-0-6)

Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

Man and Environment
006141

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

3(2-2-5)

Introduction to Computer Information Science
006142

คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ

3(3-0-6)

Mathematics for Life in the Information Age
006143

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

Drugs and Chemicals in Daily Life
006144

อาหารและวิถีชวี ติ

3(3-0-6)

Food and Life Style
006145

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว

3(3-0-6)

Energy and Technology Around Us
006245

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170

พฤติกรรมมนุษย์

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

Human Behavior

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

111 หน่วย

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

111 หน่วย
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กิต

กิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
241151

21 หน่วยกิต

แคลคูลัส 1

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

3(3-0-6) 241151

Calculus I
241152

แคลคูลัส 2
แคลคูลัส 3

3(3-0-6) 241152

หลักเคมี

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

Calculus II
3(3-0-6) 241253

Calculus III
242101

3(3-0-6)

Calculus I

Calculus II
241253

แคลคูลัส 1

21 หน่วยกิต

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

Calculus III
4(3-3-8) 242101

Principle of Chemistry

หลักเคมี

4(3-3-8)

Principle of Chemistry
คงเดิม

244101

ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8) 244101

Physics I
การเคลื่อนทีแ่ บบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 และ 2 มิติ การ

ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8)

Physics I
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณ

เคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์ของ

เวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 มิติ การ

อนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล

เคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการ

การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของ

เคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ

แสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์
และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์

กลศาสตร์ของวัตถุแข็งแกร่ง โมเมนตัมและการชน งาน
พลังงาน และกฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของ

เปลี่ยน

สสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการ

คาอธิบาย

ได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น

รายวิชา

ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะ
และกฎ 4 ข้อของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
และเครื่องยนต์ความร้อน

Transitional of motion in 1 dimension and 2

Physical measurement units, scalar and vector

dimensions, rotating motion, work and energy,

quantities, motion under acceleration in 1

mechanics of rigid body, properties of matter, fluid

dimension, motion under gravity field, force

mechanics, vibration and sound, lens system, wave

equilibrium and Newton’s law of motion, circular
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theory of light, heat and ideal gas, thermodynamics,

motion and rigid-body mechanics, momentum and

heat engine and kinetic theory

collision, work energy and conservation’s law in
physics, properties of matter, fluid mechanics,
wave and vibration, sound and hearing, light
properties of light, lens and vision, heat and
temperature, ideal gas system, state equation and
4 rules of thermodynamics, kinetic theory of gases
and heat engines

244102

ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8) 244102

Physcis II

ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

Physcis II

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์

ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า

สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนาแบบต่างๆ การ

การเหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวนา

หาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ

การสั่นทางแม่เหล็ก ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

ไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความ

สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง วงจร

ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและ

และอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

แหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็ก

กัมมันตรังสีและนิวเคลียส กาเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่น

จากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอซา

และอนุภาค

วาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวนาแม่เหล็ก
และกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนาแหล่งกาเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
ทฤษฎีสมั พันธภาพ ฟิสกิ ส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม
ฟิสิกส์อะตอม และฟิกสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatic, charges and electrical force, vector of

Electrostatic, electric charge and electric field, Gauss’s
Law, electric potential, directed current and magnetic

electrical field from charges on various conductors,

instruments, induced magnetic and Faraday’s Law,

electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance

inductance, magnetic resonance and alternating current

and dielectric materials, current and resistance, direct
current circuits, magnet and source of magnetic field,

circuit, magnetic field by varied current in a circuit, the

vector of magnetic field from charge motions, Bio-

basic circuit and fundamental of electronics, special

Savart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance

relativity, radioactive and nucleus, the beginning of

and Faraday’s law, inductance, source of alternative

quantum theory, wave and particle

current, alternative current RLC circuits, relativity
theory, modern physics, quantum physics, atomic
physics and nuclear physics

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
146200

ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purpose

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา

3(3-0-6) 146200

ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
เฉพาะ
English for Specific Purpose

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
คงเดิม

144
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6) 226101

Computer Programming
261101

เขียนแบบวิศวกรรม
กลศาสตร์วศิ วกรรม 1

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

Computer Programming
3(3-0-6) 261101

Engineering Drawing
261111

26 หน่วยกิต

เขียนแบบวิศวกรรม

3(3-0-6)

คงเดิม

Engineering Drawing
3(3-0-6) 261111

Engineering Mechanics I

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1

3(3-0-6)

Engineering Mechanics I

ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของแรง การ

ระบบของแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์

วิเคราะห์แรงในโครงสร้าง แรงเสียดทาน การวิเคราะห์

โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์ของแรงกระจาย ความ

โดยใช้หลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรงในเคเบิล

เสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ

โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ ที่

โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ ที่และมวล พลศาสตร์
เบือ้ งต้น ประกอบด้วยจลนพลศาสตร์และ
จลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง งานและ
พลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม

Forces system, force system resultant, equilibrium of

Forces system and resultant, equilibrium,

force, structural analysis, friction forces, analysis using

structural analysis, centroid anddistributed force,

virtual work, stability of the equilibrium, force in the

friction, principle of virtual work and stability,

cable, area moment of inertia

areas and mass moment of interia, introduction to

เปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา

dynamics including kinematics and kinetics of
particles and rigid bodies, work and energy,
impulse and momentum
261211

กลศาสตร์วศิ วกรรม 2

3(3-0-6)

Engineering Mechanics II
261232

เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

Fundamental of Thermodynamics
262201

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

4(3-3-8)

คงเดิม

Fundamental of Electrical Engineering
264101

เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการ

2(1-3-4)
ปิดรายวิชา

ใช้งาน
Engineering Tools and Operations
264201

วัสดุวศิ วกรรม

3(3-0-6) 264101

Engineering Material
264202

สถิติวิศวกรรม

วัสดุวศิ วกรรม

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

Engineering Materials
3(3-0-6) 264202

Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์

สถิติวิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ ค่าคาดหมาย
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ตอ่ เนื่องและ

เปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา
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ฟังก์ชัน การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ การ

แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ

ถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการ

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ประยุกต์ใช้กระบวนการทางสถิติในการแก้ปัญหา ทฤษฎีการ

การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สถิติ

ประมาณค่า ทฤษฎีการทดสอบความมีนัยสาคัญสาหรับ

สาหรับแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม

พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์พิสัย การทดสอบความกลมกลืนกันและ
การทดสอบความอิสระ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การ
แก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการ
ประยุกต์
Probability theory, random variables, decrete and

Probability theory, random variables, expected

continuous probability distributions, expected values and

values, discrete and continuous probability

moment function, hypothesis testing and statistical inference,

distributions, random sampling, statistical

regression and correlation, analysis of variance and

inference, hypothesis testing, analysis of variance

เปลี่ยน

(ANOVA), regression and correlation, application of

คาอธิบาย

statistical methods for engineering problem solving

รายวิชา

application of statistical methods in problem solving,
estimation theory, test of significance about parameter,
analysis of variance (ANOVA), analysis of mean (ANOM) and
analysis of range (ANOR), goodness of fit test and test of
independence, time siries analysis, selected problems in
engineering works using statistical technique and adaption

264301

กรรมวิธีการผลิต 1

3(2-3-6)

Manufacturing Processes I
264302

กรรมวิธีการผลิต 2

ปิดรายวิชา

3(2-3-6)

Manufacturing Processes II
261230

ความร้อนและของไหล

3(3-0-6)

Thermofluids
หลักการพืน้ ฐานทางอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์ พลังงานและการถ่ายโอนพลังงาน
กฏข้อทีห่ นึ่งของอุณหพลศาสตร์ การวิเคราะห์
พลังงานสาหรับระบบปิด การวิเคราะห์มวลและ
พลังงานสาหรับระบบเปิด กฎข้อที่สองของอุณหพล

รายวิชาเปิด

ศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหลเบือ้ งต้น คุณสมบัติ

ใหม่

ของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล กฎการ
อนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการของแบร์
นูลลี ลักษณะการไหลของของไหล การถ่ายเทความ
ร้อนเบือ้ งต้น การนาความร้อน การพาความร้อน
และการแผ่รังสีความร้อน
Basic concepts of thermodynamics, properties of
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pure substances, energy and energy transfer, the
first law of thermodynamics, energy analysis of
closed system,, mass and energy analysis of
control volumes, the second law of
thermodynamics, fundamentals of fluid mechanics,
properties of fluids, fluid statics, conservation of
mass, momentum and energy, Bernoulli’s
equation, flow characteristics of fluids,
fundamentals of heat transfer, heat conduction,
convection and radiation
261394

ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกล

1(0-3-2)

Mechanical Engineering
Laboratory
พืน้ ฐานการทาการทดลอง การเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัตกิ ารทดลองกลศาสตร์
กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล การ
ทดลองเทอร์โมไดนามิคส์
Basic of experimentation, data collection,
experimental investigation of mechanics,
mechanics of solid and mechanics of fluids,
experimental investigation in thermodynamics
264201

กรรมวิธีการผลิต

3(2-3-6)

Manufacturing Processes
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เช่น การ
หล่อ การขึน้ รูป การกาจัดวัสดุส่วนเกินออก การตัด
โลหะและการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ
กระบวนการผลิต คุณสมบัตขิ องโลหะ เครื่องจักรกล
พืน้ ฐานสาหรับการกาจัดวัสดุส่วนเกิน เทคนิคการ

รายวิชาเปิด

หล่อโลหะ และพืน้ ฐานของต้นทุนการผลิต

ใหม่

Theory and concept of manufacturing processes
such as casting, forming, machining, cutting and
welding, material and manufacturing processes
relationships, basic machines for machining
processes, foundry techniques, fundamental of
manufacturing cost
กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรมอุตสาหการ

9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรมอุตสาหการ

31 หน่วยกิต
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261211

กลศาสตร์ของไหล

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

Mechanics of Fluids
261394

ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกล

1(0-3-2)

Mechanical Engineering Laboratory
264431

ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมอุตสาหการ

3(2-3-6)

Industrial Engineering Laboratory
264491

สัมมนา

ปิดรายวิชา

1(0-3-2)

Seminar
264492

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project
264211

กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

3(2-3-6)

Advanced Manufacturing
Processes
รายละเอียดของการขัดผิวโลหะด้วยเครื่องจักรกล
แบบต่างๆ กรรมวิธีในการผลิตเกลียวและเฟือง
ประเภทต่างๆ เทคนิคการตัดและขึน้ รูปโลหะชั้นสูง
เครื่องมือกลสมัยใหม่ กรรมวิธีทางความร้อน
กรรมวิธีของการเชื่อมโลหะเเบบต่างๆ โลหะวิทยา
ของการเชื่อม การตรวจสอบรอยเชื่อม
Detail of grinding by using machines, thread and
gear manufacturing, cutting techniques and

รายวิชาเปิด

advanced metal forming processes, modern

ใหม่

machines, heat treatment processes, metal
welding processes, welding metallurgy and
welding inspections
264212

การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6)

Quality Control
บทนาเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เครื่องมือควบคุมคุณภาพ
7 อย่าง แผนภูมคิ วบคุม การวิเคราะห์สมรรถภาพของ
กระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการจัดแผนการชักสิ่ง
ตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรม
การจัดการคุณภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพ

Introduction to quality and quality control,
statistical process control, 7 QC tools, control chart,
process capability analysis, measurement system

รายวิชาเปิด
ใหม่
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analysis, acceptance sampling plan, reliability
engineering, quality management, quality
standard systems
264311

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสา

3(2-3-6)

หการ
Industrial Engineering
Programming
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุัตสาหการ
และการปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น โปรแกรมการออกแบบและสร้างภาพ 2
มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมจาลองและควบคุัมระบบ
แขนกลหุ่นยนต์และเครื่องกัดซีเอ็นซี โปรแกรมพีแอล
ซี โปรแกรมการออกแบบและควบคุัมการผลิตด้วย
เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์
Computer programs for industrial engineering
and manufacturing operation systems by using
modern technologies such as programs for 2D and
3D design and drawing, modeling and control
system programs for robot arms and CNC
machines, PLC programming, laser cutting and
engraving machine programming
264312

การจัดการทางวิศวกรรม

2(2-0-6)

Engineering Management
โครงสร้างและการจัดองค์กรสาหรับงานวิศวกรรม
หลักการและการปฎิบัติสาหรับการจัดการงานทาง
วิศวกรรม การจัดการอานาจหน้าทีข่ องบุคลากรใน
องค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์กร การลงทุน
และการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์
การจัดการความเสี่ยงเบือ้ งต้น การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบื้องต้น
Structure and organization in engineering,
principles for engineering management,
management of powers, duties of the personnel
and organization resources, investment and
management for engineering based on economics,
introduction to risk management, introduction to
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environment and industrial waste management
264313

วิศวกรรมเครื่องมือ

3(2-3-6)

Tool Engineering
ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทต่างๆ
การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด ละเอียด
ตัวนาเจาะและตัวจับยึดแบบต่างๆ งานกดขึน้ รูปและ
ออกแบบเเม่พิมพ์
Theory of metal cutting; cutting tools; coolants;
measurement standard; precision measurement;
jigs and fixtures; punch and die design
264314

การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(3-0-6)

Production Planning and Control
การนาเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของการ
พยากรณ์ การจัดการของคงคลัง การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุนและความสามารถในการ
ทากาไร เพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต
และการควบคุมการผลิต
Introduction to production systems, forecasting
techniques, inventory management, production
planning, cost and profitability analysis for decision
making, production scheduling production control
264315

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design

3(3-0-6) รายวิชาเปิด
ใหม่

หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกทาเลที่ตงั้
โรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบเบือ้ งต้น
ในการวางผังโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์การไหลของวัสดุ
การวางแผนและวิเคราะห์สิ่งอานวยความสะดวก
และสนับสนุนการผลิต การกาหนดความสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ผังโรงงานแบบต่างๆ สาหรับงานบริการ
และงานสนับสนุนการผลิต การขนถ่ายวัสดุ การใช้
คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการวางผังโรงงาน
พระราชบัญญัติโรงงาน
Principles of industrial plant design, plant location
selection, plant layout problems, basic type of plant
layout, product and process analysis, material flow
analysis, facilities planning and analysis, activity

150
relationship determination, layout types of auxiliary and
supporting units, material handling system, computer
aided plant layout, factory acts

264391

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project I
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ
เขียนข้อเสนอโครงงาน การนาเสนอ การอภิปราย
และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิศวกรรม
อุตสาหการ
Investigation, data collection, analysis, proposal
writing, presentation, discussion and answering
questions in industrial engineering topic
264411

สัมมนา

1(0-3-2)

Seminar
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่นา่ สนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting
topics in industrial engineering at the bachelor’s
degree level
264412

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

Safety Engineering
ความสาคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพ
ภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถี่
และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความ
สูญเสียหรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การ
วิเคราะห์และการควบคุมสภาพภัยเสีย่ งจากสถานที่
ทางาน หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย
ความปลอดภัย องค์ประกอบด้านมนุษย์และจิตวิทยา
อุตสาหกรรมเบื้องต้น
Safety in factory, hazards and accident in
industry, frequency and severity of accident, loss
prevention and solving accident problems by
design, analysis and control of workplace hazards,
safety management, safety laws, human element
and industrial psychology
264413

ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมอุตสาหการ

2(0-4-2)

รายวิชาเปิด
ใหม่
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Industrial Engineering
Laboratory
การปฏิบัติการระบบการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในกรรมวิธีการผลิต อันได้แก่
ระบบนิวเมติกส์ เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล เครือ่ งมือวัดทาง
อุตสาหกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ
Operations of manufacturing system by using
modern technologies are pneumatics,
computerized numerical control technology,
mechanical engineering laboratory, industrial
measurement instruments and industrial computer
programming
264414

การวิเคราะห์ต้นทุนทาง

3(3-0-6)

อุตสาหกรรม
Industrial Cost Analysis
หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน ความรู้พ้นื ฐานของ
รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
วางแผนและควบคุมการผลิต การแบ่งปันส่วนต้นทุน
การจัดสรรต้นทุนและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนใน
โครงการทางด้านอุตสาหกรรม
Principles of basic accounting, fundamentals of
financial reports, cost analysis for manufacturing
planning and production control, capital rationing,
cost allocation, decision of investment in industrial
engineering project

264491

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2

1(0-3-2)

Industrial Engineering Project II
นาสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าในโครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาทาการ ออกแบบ
ทดลองปฏิบัติ เก็บบันทึกผลข้อมูล วิเคราะห์และ

รายวิชาเปิด
ใหม่
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สังเคราะห์ผล สรุปผล นาเสนอ และจัดทารูปเล่ม
รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์
Conducting an individual project based on
Industrial Engineering Project I course, designing,
experimenting, data collecting, analyzing and
synthesizing, concluding, oral presenting, and
completing report of project
กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการบังคับ

12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับวิศวกรรมอุตสาหการ

12 หน่วยกิต

264341

วิศวกรรมเครื่องมือ

3(2-3-6)

Tool Engineering
264342

การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Cost Analysis
264441

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

Industrial Psycology
264442

การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการ

3(3-0-6)

จัดการ
Industrial Organization and Management

264343

264344

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3(3-0-6) 264344

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Logictics and Supply Chain

Logictics and Supply Chain

Management

Management

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

3(3-0-6) 264341

การจัดการสินค้าคงคลังและ

Inventory and Warehouse

คลังสินค้า

Management

Inventory and Warehouse

3(3-0-6)

3(3-0-6)

Management
264443

การขนส่งและกระจายสินค้า

3(3-0-6) 264342

Transportation and Distribution
264444

การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ

การขนส่งและกระจายสินค้า

3(3-0-6)

Transportation and Distribution
3(3-0-6) 264343

Material Handling Systems Design

การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ

3(3-0-6)

Material Handling Systems
Design

264345

การผลิตแบบอัตโนมัติ

3(2-3-6) 264364

Manufacturing Automation
264346

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครือ่ งจักรกลวิ

การผลิตอัตโนมัติ

3(2-3-6)

Manufacturing Automation
3(3-0-6) 264361

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครือ่ งกล

ทัศน์

วิทัศน์

Industrial Robotics and Machine

Industrial Robotics and Machine

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
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Vision
264445

ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

Vision
3(3-0-6) 264362

Computer System and Interfacing

ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

3(3-0-6)

Computer System and
Interfacing

264446

ระบบควบคุมและแบบจาลอง

3(3-0-6) 264363

Modeling and Control Systems

ระบบควบคุมและแบบจาลอง

3(3-0-6)

Modeling and Control Systems

264221

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

3(3-0-6)

Engineering Economics
บทนาเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมคิ วบคุม การ
วิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการ การวิเคราะห์
ระบบการจัดแผนการชักสิง่ ตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
ความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรม การจัดการคุณภาพ
ระบบมาตรฐานคุณภาพ
Introduction to quality and quality control,
statistical process control, 7 QC tools, control chart,
process capability analysis, measurement system
analysis, acceptance sampling plan, reliability
engineering, quality management, quality
standard systems
264321

การวิจัยดาเนินงาน

3(3-0-6)

Operations Research
วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบือ้ งต้นเพื่อใช้ในการ
แก้ปญ
ั หาทางด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใช้แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของแถวคอย แบบจาลองสินค้าคง
คลัง การจาลองเหตุการณ์ในกระบวนการการ
ตัดสินใจ
An Introduction to the methodology of operations
research in modern industrial engineering problem
solving, emphasis is made on the use of

รายวิชาเปิด
ใหม่
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mathematical model, linear programming,
transportation model, game theory, queuing
theory, inventory model, simulation in decision
making process
264322

การศึกษาการปฏิบัตงิ านทาง

3(3-0-6)

อุตสาหกรรม
Industrial Work Study
ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการนาไปใช้ด้าน
การศึกษาการเคลือ่ นไหวและเวลา รวมถึง แผนภูมิ
กระบวนการ ผังการไหล แผนภูมคิ น/เครือ่ งจักร
การศึกษาการเคลือ่ นไหวอย่างละเอียด หลัก
เศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้
อัตราความเร็ว ระบบข้อมูลมาตรฐาน การสร้างสูตรการ
หาเวลา การสุ่มงาน ค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ และการใช้
อุปกรณ์ต่างๆในการศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา

Knowledge, history, procedures and application
of the motion and time study including process
chart, flow diagram, man-machine chart, micromotion study, principle of motion economy, direct
time study, performance rating, standard data
system, time formulas, work sampling, incentives
system, application of motion and time study
equipment
264323

วิศวกรรมการบารุงรักษา

3(3-0-6)

Maintenance Engineering
หลักการบารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ
บารุงรักษาทวีผล สถิตกิ ารขัดข้อง ความน่าเชื่อถือ
การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถใน
การบารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบารุงรักษา
แบบป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพ

รายวิชาเปิด

เครื่องจักร ระบบการควบคุมและส่งงานการ

ใหม่

บารุงรักษา องค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการ
บารุงรักษา ระบบการจัดการบารุงรักษาโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุเครื่องจักร การ
จัดทารายงานด้านการบารุงรักษา และดัชนีวัด
ประสิทธิภาพการบารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ
ซ่อมบารุง

155
Industrial maintenance and total productive
maintenance (TPM) concepts, failure statistics,
reliability, maintainability and availability analysis,
lubrication, preventive maintenance system and
condition monitoring technologies, maintenance
control and work order system, maintenance
organization, personnel and resources,
computerized maintenance management system
(CMMS), life cycle management, maintenance
reports and key performance indexes,
maintenance system development
กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการเลือก
264451

กฎหมายอุตสาหกรรม

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพเลือกวิศวกรรมอุตสาหการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)

Industrial Laws
264452

การจัดการคุณภาพ

3(3-0-6)

Quality Management
264454

การจัดการโครงการ

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

Project Management
264455

การศึกษาความเป็นไปได้

3(3-0-6)

Feasibility Study
264457

วิศวกรรมคุณค่า

3(3-0-6)

Value Engineering
264458

การยศาสตร์

3(3-0-6) 264433

Ergonomics

3(3-0-6)

Ergonomics

บทนาการยศาสตร์ สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบการ

บทนาเกี่ยวกับการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และ

ทางาน อันมีโครงสร้างกระดูกข้อต่อ กระดูกกล้ามเนือ้ ระบบ

สรีรวิทยาเบื้องต้น ชีวกลศาสตร์ การจัดทาฐานข้อมูลทาง

เผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพที่เห็น ความสั่นสะเทือน

สรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิสัมพันธ์

การออกแบบ อุปกรณ์ อันมีที่นั่ง ภาพแสดง และการควบคุม

ระหว่างคนและเครื่องจักร การประยุกต์ใช้การยศาสตร์

ปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบอายุ การทางานเป็นกะ การ

สาหรับการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร

จูงใจ และความเหนื่อยล้า

สถานีงาน และสถานที่ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม

Introduction to Ergonomics, work physiology and

Introduction to ergonomics, introduction to anatomy

anatomy, musculoskeletal, digestion and food energy

and physiology, analysis of biomechanics, physiology

consumption system, nerve system, visual acuity,

database making in industrial engineering, man-

vibration, design of equipment, seat and display, control

machine interaction, application of ergonomics for

of human factors, age, shift work, motivation, and
fatigue
264459

การยศาสตร์

การประหยัดพลังงาน

3(2-3-6)

เปลี่ยนรหัสและ
คาอธิบาย
รายวิชา

designing tools, equipments, machines, workstations
and workplaces in industrial work

ปิดรายวิชา
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Energy Conservation
264461

การออกแบบและวิเคระห์การทดลอง

3(3-0-6) 264331

Design and Analysis of Experiments

การออกแบบและวิเคระห์การ

3 (3-0-

ทดลอง

6) เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

Design and Analysis of
Experiments
264462

การวางแผนทรัพยากรองค์กร

3(3-0-6)

Enterprise Resource Planning
264464

วิศวกรรมโลหะการ

ปิดรายวิชา

3(2-3-6)

Metallurgy Engineering
264465

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

3(2-3-6) 264432

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ผลิต และงานวิศวกรรม

ออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม

Computer Aided Design,

Computer Aided Design,

Manufacturing and Engineering

Manufacturing and Engineering

หลักการพืน้ ฐานของการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์การ

3(2-3-6)

หลักการพืน้ ฐานของการแสดงภาพด้วย

นาคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการสร้างชิน้ งานแบบ 2 มิติ 3 มิติ

คอมพิวเตอร์ การนาคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการสร้าง

พืน้ ผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการควบคุมเชิงเลข

ชิน้ งานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการ

โครงสร้างเครื่องจักร การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข

พืน้ ฐานของเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การเขียน

อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอินเทอโปเลทในระบบผลิต

โปรแกรมควบคุมเชิงเลข การอินเทอโปเลทในระบบ

เปลี่ยนรหัสและ

วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วย

การผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกล

คาอธิบาย

คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คุณสมบัตทิ างกลของชิน้ งาน

ควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์

รายวิชา

หรือผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางกลของชิน้ งานหรือผลิตภัณฑ์

Introduction in computer graphics, 3D solid and

Introduction to computer graphics, 2D, 3D,

surface modeling, fundamental innumerical control,

surface and solid computer modelling,

machine and mechanical hardware part programming,

fundamental in numerical control machine,

algorithms forinterpolation and control, digital control,

numerical control programming, interpolation in

NC programming, CNC machines

manufacturing system, machine control devices,
CNC machines, mechanical properties analysis of
work piece or product

264466

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

Selected Topic in Industrial
Engineering
264471

การขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ

3(3-0-6) 264452

Multimodal Transport
264472

การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
Material Handling and Packaging

การขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ

3(3-0-6)

Multimodal Transport
3(3-0-6) 264453

การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์
Material Handling and
Packaging

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
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264473

กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับโลจิสติกส์

3(3-0-6) 264351

Legal Aspects for Logistics
264474

ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

3 (3-0-

Legal Aspects for Logistics
3(3-0-6) 264451

Game Theory and Business Strategy

6)

ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

3 (3-0-

Game Theory and Business

6)

Strategy
264475

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์

3(3-0-6) 264452

Information Technology for Logistics

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิ

3(3-0-6)

สติกส์
Information Technology for
Logistics

264476

การจัดการการจัดหา

3(3-0-6) 264454

Purcument Management
464477

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิตอล

3(3-0-6) 264353

การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์

3(3-0-6) 264372

การออกแบบเครื่องจักรกล

3(2-3-6) 264472

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

3(2-3-6) 264471

ปัญญาประดิษฐ์

3(3-0-6)

การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์

3(2-3-6)

การออกแบบเครื่องจักรกล

3(3-0-6)

Mechanical Design
3(2-3-6) 264371

Flexible Manufacturing System
264485

อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล

Microprocessor Application

Mechanical Design
264484

3(3-0-6)

Electronic and Digital Circuit

Microprocessor Application
264483

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
International Logistics

Electronic and Digital Circuit
264482

3(3-0-6)

Purcurement Management

International Logistics
264481

การจัดการการจัดหา

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

3(2-3-6)

Flexible Manufacturing System
3(3-0-6) 264373

Artificail Intelligence

ปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิศวกรรม

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

3(3-0-6)

อุตสาหการ
Artificail Intelligence for
Industrial Engineering

275200

อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร

3(2-3-6) 264399

อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร

Community Development Voluntary

Community Development

for Engineers

Voluntary for Engineers
264332

การจาลองสถานการณ์

3(2-3-6)

3(2-3-6)

Simulation
การออกแบบและสร้างตัวแบบการจาลอง
สถานการณ์ โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ห่วงโซ่
มาคอฟ และทฤษฎีแถวคอย ประยุกต์ใช้กับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจาลองสถานการณ์

รายวิชาเปิด
ใหม่

158
แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม
Design and create simulation model based on
principle of probability, Markov chain and queuing
theory by using simulation software in order to
simulating result for decision making appropriately
264333

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Productivity
Improvement
หลักการ แนวคิด ของการเพิ่มผลผลิต หลักการ
ของระบบการผลิตแบบโตโยต้าและแบบลีน
เครื่องมือลีน เช่น แผนผังสายธารคุณค่า การ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ประสิทธิผลของ
เครื่องจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว เป็น
ต้น วิธีการนาระบบลีนไปใช้ หลักการพืน้ ฐานและ
วิธีการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธซี ิกซิกม่า
Principles and concepts of productivity
improvement, principles of TOYOTA production
system and lean production system, lean tools
such as value stream mapping, total productive
maintenance, overall equipment effectiveness and
quick changeover, lean implementation, basic
principle and implementation of quality
improvement by six – sigma

264431

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Industrial Psycology
จิตวิทยาการทางานเบือ้ งต้น ความสาคัญ หลักการ
และแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม การทางาน
ร่วมกันระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมของงาน ปัญหา
สุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของ
บุคคลในองค์กร การทางานร่วมกันเป็นทีมและเป็น
องค์กร ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรและ
ความพึงพอใจในการทางาน การติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
การสร้างขวัญและกาลังใจ เทคนิคการจูงใจ การ

รายวิชาเปิด
ใหม่

159
สร้างสัมพันธภาพที่ดีและมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางาน การปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความปลอดภัย
ในการทางาน ความร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหาร
หัวหน้างาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ทางาน
Fundamental of work psychology, importance,
principle and concept of industrial psychology, work
interaction between man and work environment,
mental health problems in industry, human behavior in
organization, team working, work organization,
attitude, value, organizational culture, and work
satisfaction, communication and cooperation, training
and human resource development, work recognition
and motivation, reward techniques, human relations,
instillingmind-set of safety, work participation

264434

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับ

3(2-3-6)

งานวิศวกรรมอุตสาหการ
Computer Application for
Industrial Engineering
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสานักงานสาหรับงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ เช่น งานด้านเอกสาร งานต้าน
ตารางงาน การกาหนดสูตรคานวณ การเก็บข้อมูล
การผลิต เป็นต้น การประมวลผลและการวาง
แผนการผลิตอย่างง่าย
Office computer applications for industrial
engineering such as documentation, scheduling,
formula, producton data collection, basic data
processing and production planning
264435

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสา

3(3-0-6)

หการกลุ่มวิชาการจัดการทาง
วิศวกรรมและระบบการผลิต
Selected Topics of Industrial
Engineering in Engineering
Management and Production
System
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชา
ทางการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การ
นาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม

160
อุตสาหการ

Interesting and new topics in industrial
engineering, data searching, data analysis based
on academic principles of engineering
management and production system, presenting
knowledges and application in industrial
engineering
264455

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสา

3(3-0-6)

หการกลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์
Selected Topics of Industrial
Engineering in Supply Chain
Management and Logistics
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชา
ทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การ
นาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ
รายวิชาเปิด

Interesting and new topics in industrial
engineering, data searching, data analysis based
on academic principles of supply chain
management and logistics, presenting knowledges
and application in industrial engineering
264473

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสา

3(3-0-6)

หการกลุ่มวิชาการควบคุมและการ
ผลิตอัตโนมัติ
Selected Topics of Industrial
Engineering in Automatic
Production and Control
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชา
ทางการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ การนาเสนอ
ความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Interesting and new topics in industrial
engineering, data searching, data analysis based
on academic principles of automatic production
and control, presenting knowledges and

ใหม่
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application in industrial engineering
264392

ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ

3 หน่วยกิต

วิศวกรรมอุตสาหการ
Skills and Experience in
Industrial Engineering
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in Industrial Engineering in private or
government sectors

264492

การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in Industrial Engineering in private or
government sectors
264493

สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

Co-Operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in Industrial Engineering as a trainee
in private or government sectors
262300

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3(2-3-6)

เพื่อชุมชน
Creativity and Innovation for
Community
บทนาสู่เครื่องยนต์นวัตกรรม กระบวนการคิดอย่าง

รายวิชาเปิด
ใหม่
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สร้างสรรค์ การตีกรอบโจทย์ปัญหาของชุมชน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การ
พัฒนาข้อเสนอโครงงานขนาดเล็ก สาหรับผลิต
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
Introduction to innovation engine, process of
creative thinking, framing community problems,
process of applying knowledge on engineering and
related interdisciplinary for creative solution,
development of mini project proposal for
conducting innovation for community
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาของหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 1

ชั้นปีท่ี 1

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

001103

ทักษะภาษาไทย

3(3-0-6)

241151

แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

241151

แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

242101

หลักเคมี

4(3-3-8)

242101

หลักเคมี

4(3-3-8)

244101

ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8)

244101

ฟิสิกส์ 1

4(3-3-8)

261101

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-6)

261101

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-6)

001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม

3(2-2-5)

รวม

20 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา

3(3-0-6)

003134

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ *

3(3-0-6)

003136

พะเยาศึกษา*

3(2-2-5)

004xxx

กลุ่มวิชาพลานามัย

1(0-2-1)

005173

ทักษะชีวติ

2(1-2-3)

241152

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

241152

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

242102

ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

244101

ฟิสิกส์ 2

4(3-3-8)

261111

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1

3(3-0-6)

261111

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1

3(3-0-6)

264101

เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ 2(1-3-4)
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ

3(3-0-6)

264101

วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

รวม

22 หน่วยกิต

การใช้งาน

รวม
หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

21 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 2

ชั้นปีท่ี 2

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

005172

การจัดการการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

241253

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

261211

กลศาสตร์วศิ วกรรม 2

3(3-0-6)

264201

วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

264221

เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม

3(3-0-6)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*

3(x-x-x)

รวม

241253

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002202

พหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

003102

การสื่อสารในสังคมดิจิตอล

3(2-2-5)

264201

กรรมวิธีการผลิต

3(2-3-6)

264202

สถิตวิ ิศวกรรม

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Engkish
for Academic Pueposes)
ภาคการศึกษาปลาย
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)

เฉพาะ
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

261221

กลศาสตร์ของของไหล

3(3-0-6)

262201

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

4(3-3-8)

264202

สถิตวิ ิศวกรรม

3(3-0-6)

00xxxx

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา *

3(x-x-x)

262201

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

4(3-3-8)

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

3(2-2-5)

สังคม
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

261230

ความร้อนและของไหล

3(3-0-6)

264211

กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

3(2-3-6)

264212

การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6)

165
รวม

22 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 275200 อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร
(Community Development Voluntary for Engineers)

รวม

22 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 3

ชั้นปีท่ี 3

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

261232

เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน

3(3-0-6)

261394

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

1(0-3-2)

264301

กรรมวิธีการผลิต 1

3(2-3-6)

264311

การวิจัยดาเนินงาน

3(3-0-6)

264312

การควบคุมคุณภาพ

3(3-0-6)

264314

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)
264311

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรม

3(2-3-6)

อุตสาหการ

รวม

2643xx

วิชาชีพบังคับ

3(x-x-x)

2643xx

วิชาชีพบังคับ

3(x-x-x)

2643xx

วิชาชีพบังคับ

3(x-x-x)

2643xx

วิชาชีพบังคับ

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

รวม

18 หน่วยกิต

19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

005171

ชีวติ และสุขภาพ

3(3-0-6)

264302

กรรมวิธีการผลิต 2

3(2-3-6)

264313

การศึกษาการปฏิบัติงานทาง

3(3-0-6)

อุตสาหกรรม
264322

วิศวกรรมการบารุงรักษา

3(3-0-6)

2643xx

วิชาเอกบังคับ

3(x-x-x)

2643xx

วิชาเอกบังคับ

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

261394

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

1(0-3-2)

264312

การจัดการทางวิศวกรรม

2(2-0-6)

264313

วิศวกรรมเครื่องมือ

3(2-3-6)

264314

การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

264315

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

264391

โครงงานทางวิศวกรรม

1(0-3-2)

อุตสาหการ 1
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2643xx

วิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

2643xx หรือ วิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

262300
รวม

21 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
264391

การฝึกงาน

22 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน

6 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วย

264392

ทักษะและประสบการณ์ใน

3 หน่วยกิต

วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

กิต)
รวม

6 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

หมายเหตุ สาหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและ
ประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพเลือก
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 4

ชั้นปีท่ี 4

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น
สาหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์
ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพเลือก

264411

การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(3-0-6)

264423

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

264431

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

3(2-3-6)

2644xx

วิชาเอกบังคับ

3(x-x-x)

264491

สัมมนา

1(0-3-2)
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

3(3-0-6)

เฉพาะ

264491

โครงงานทางวิศวกรรม

1(0-3-2)

อุตสาหการ 2
264411

สัมมนา

1(0-3-2)

264412

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

264413

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

2(0-4-2)

264414

การวิเคราะห์ตน้ ทุนทาง

3(3-0-6)

อุตสาหกรรม
264xx
รวม

13 หน่วยกิต

วิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

รวม

16 หน่วยกิต
หรือ

สาหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264492 การฝึกงาน หรือรายวิชา
264493 สหกิจศึกษา เป็นวิชาชีพเลือก
264411

การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(3-0-6)

264423

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

264431

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

3(2-3-6)

2644xx

วิชาเอกบังคับ

3(x-x-x)

264491

สัมมนา

1(0-3-2)
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

3(3-0-6)

เฉพาะ

264491

โครงงานทางวิศวกรรม

1(0-3-2)

อุตสาหการ 2
264411

สัมมนา

1(0-3-2)

264412

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)
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264413

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

2(0-4-2)

264414

การวิเคราะห์ตน้ ทุนทาง

3(3-0-6)

อุตสาหกรรม

รวม

264xx

วิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

264xx

วิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

รวม

22 หน่วยกิต

13 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560

ชั้นปีท่ี 4

ชั้นปีท่ี 4

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย
สาหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์
ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพเลือก

2644xx

วิชาเอกบังคับ

3(x-x-x)

2644xx

วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา

3(x-x-x)

264xx

วิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

2644xx

วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา

3(x-x-x)

264xx

วิชาชีพเลือก

3(x-x-x)

264492

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1(0-3-2)
xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

รวม

9 หน่วยกิต

รวม

10 หน่วยกิต

หรือ
สาหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264492 การฝึกงาน หรือรายวิชา
264493 สหกิจศึกษา เป็นวิชาชีพเลือก
2644xx

วิชาเอกบังคับ

3(x-x-x)

2644xx

วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา

3(x-x-x)

2644xx

วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา

3(x-x-x)

264492

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

1(0-3-2)

รวม

10 หน่วยกิต

264492

การฝึกงาน*

6 หน่วยกิต

264493

สหกิจศึกษา*

6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

170

171

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

172

173

174
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรทอง ทองจัตุ
Assistant Professor Chakthong Thongchattu
ชื่อ-สกุล

จักรทอง ทองจัตุ

รหัสประจาตัวประชาชน

35401002XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทางาน

สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิ ศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3377

Email

Iengin8@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตและ
อัตโนมัติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2543

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ
จักรทอง ทองจัตุ. (2558). การปรับปรุงผลิตภาพสาหรับการปลูกข้าว, การประชุมวิชาการด้านการ
พัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2558 หน้า 125-134
กรุงเทพฯ (พฤษภาคม)
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ประวัติ
ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร
Songwut Prakaiwichien
ชื่อ-สกุล

ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

รหัสประจาตัวประชาชน

35709001XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานที่ทางาน

สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3377

Email

Songwutk2@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2535

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทางานในสายวิชาชีพ
พ.ศ. 2536

วิศวกร
บริษัท ณรงค์อุตสาหกรรม จากัด

พ.ศ. 2536-2537

วิศวกร
บริษัท ศรีเจริญอุตสาหกรรม จากัด

พ.ศ. 2538-2539

วิศวกร
บริษัท ยูนิมิตเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
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พ.ศ. 2540-2541

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
บริษัท สยามสเตนเลสสติล จากัด

ผลงานวิชาการ
กิตติกร อาภัย สุรศักดิ์ ศรีปาน ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร และอธิคม บุญซื่อ. (2559). การลดมลภาวะ
ฝุ่นละอองภายในโรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิก กรณีศึกษาโรงงานอิงอร เซรามิก จังหวัด
ลาปาง, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวรรมอุ ตสาหการประจาปี พ.ศ. 2559 (น. 625632). ขอนแก่น. (กรกฏาคม)

185

ประวัติ
พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ
Pongwit Promsuwan
ชื่อ-สกุล

พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ

รหัสประจาตัวประชาชน

36599005XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานที่ทางาน

สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3377

Email

Pongwit.pr@up.ac.th

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2549

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ
พงศ์ วิ ท ย์ พรมสุ ว รรณ อโณทั ย กล้ า การขาย เอกชั ย แผ่ น ทอง และปารวี ทะนั น . (2558). การ
วิเคราะห์และสร้างแบบจาลองต้นทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น: กรณีศึกษา
วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน จังหวัด
น่ า น, การประชุ ม วิ ช าการข่ า ยงานวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการประจ าปี 2558 . กรุ ง เทพ.
(สิงหาคม)
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อโณทั ย กล้ า การขาย พงศ์ วิ ท ย์ พรมสุ ว รรณ และธเนศ ทองเดชศรี . (2559). การบู ร ณาการ
กระบวนการในการพั ฒ นาและจัดการโครงการด้วยการวิเคราะห์ สวอตและโทวส์ การ
ประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อพและวงจรเด็มมิ่งเพื่อพัฒ นากาลังคนในรายวิชาอาสา
พัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 5 (น. 841-856). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา. (มกราคม)
เอกชัย แผ่นทอง อโณทัย กล้าการขาย และพงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ. (2559). แบบจาลองกาหนดการ
เชิ งเส้ น จ านวนเต็ ม ผสมส าหรั บ การวางแผนวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต กล้ ว ยหอมทองแปรรู ป :
กรณี ศึก ษา วิสาหกิ จชุมชนกล้วยหอมทองยั ดเยียด จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2559 (น. 18-24). ขอนแก่น. (กรกฎาคม)
อโณทัย กล้าการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผ่นทอง พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ และพรณารายณ์ สม
สัตย์. (2556). การเพิ่มอัตราผลผลิตแผ่นใยบวบขัดผิวธรรมชาติด้วยวิธีการศึกษาเวลา,
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2556 (กลุ่มบทความที่ 9.
Work Study and Productivity (WSA), WSA020,น. 1-6). พัทยา. ชลบุรี. สืบค้นจาก
https://sites.google.com/site/ienet2013b/ (ตุลาคม)
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ประวัติ
อธิคม บุญซื่อ
Athikom Boonsue
ชื่อ-สกุล

อธิคม บุญซื่อ

รหัสประจาตัวประชาชน

35599001XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานที่ทางาน

สาขาวิชาวิ ศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรรมอุ ต สาหการ คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3377

Email

athikomb@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. 2541

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์ทางานในสายวิชาชีพ
พ.ศ. 2542-2545

Production Engineer
บริษัท LTEC, นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน

พ.ศ. 2541-2542

Mechanical Engineer
บริษัท ปัญจพล พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด, พระนครศรีอยุทธยา

ผลงานวิชาการ
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กิตติกร อาภัย สุรศักดิ์ ศรีปาน ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร และอธิคม บุญซื่อ. (2559). การลดมลภาวะ
ฝุ่นละอองภายในโรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิก กรณีศึกษาโรงงานอิงอร เซรามิก จังหวัด
ลาปาง, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวรรมอุตสาหการประจาปี พ.ศ. 2559 (น. 625632). ขอนแก่น. (กรกฏาคม)
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ประวัติ
อโณทัย กล้าการขาย
Anothai Klakankhai
ชื่อ-สกุล

อโณทัย กล้าการขาย

รหัสประจาตัวประชาชน

36501004XXXXX

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สถานที่ทางาน

สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3377

Email

Anothai.kl@up.ac.th

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554

วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วิ ศ วกรรมระบบการผลิ ต และ
อัตโนมัติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2544

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ
อโณทัย กล้าการขาย สุชาติ แย้มแม่น วิชัย ฤกษภูริทัต และวิโรจน์ บุญอานวยวิทยา. (2556). การ
สารวจความเห็นผู้ประกอบการเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศด้วยวิธีซ็อฟ สาหรับ
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานสืบเนื่องจากการทาง
วิชาการ ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 (น. 1-13). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา. (มกราคม)
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อโณทัย กล้าการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผ่นทอง พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ และพรณารายณ์ สม
สัตย์. (2556). การเพิ่มอัตราผลผลิตแผ่นใยบวบขัดผิวธรรมชาติดว้ ยวิธีการศึกษาเวลา,
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2556 (กลุ่มบทความที่ 9.
Work Study and Productivity (WSA), WSA020,น. 1-6). พัทยา. ชลบุรี. สืบค้นจาก
https://sites.google.com/site/ienet2013b/ (ตุลาคม)
พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ อโณทัย กล้าการขาย เอกชัย แผ่นทอง และปารวี ทะนันไชย. (2558). การ
วิเคราะห์และสร้างแบบจาลองต้นทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น: กรณีศึกษา
วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน จังหวัดน่าน,
การประชุ ม วิ ช าการข่ า ยงานวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการประจ าปี 2558 (น. 1103-1109).
กรุงเทพ. (สิงหาคม)
อโณทั ย กล้ า การขาย พงศ์ วิ ท ย์ พรมสุ ว รรณ์ และธเนศ ทองเดชศรี . (2559). การบู ร ณาการ
กระบวนการในการพั ฒ นาและจัดการโครงการด้วยการวิเคราะห์ สวอตและโทวส์ การ
ประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อพและวงจรเด็มมิ่งเพื่อพัฒ นากาลั งคนในรายวิชาอาสา
พัฒนาชุมชนสาหรับ วิศวกร, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 5 (841-856 ). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา. (มกราคม)
เอกชัย แผ่นทอง อโณทัย กล้าการขาย และพงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ. (2559). แบบจาลองกาหนดการ
เชิ งเส้ น จ านวนเต็ ม ผสมส าหรั บ การวางแผนวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต กล้ ว ยหอมทองแปรรู ป :
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองยัดเยียด จังหวัดพะเยา, รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ ม วิ ช าการข่ า ยงานวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 (18-24).
ขอนแก่น. (กรกฎาคม)
อโณทั ย กล้ า การขาย เอกชั ย แผ่ น ทอง เอราวิ ล ถาวร และคมกฤต เมฆสกุ ล . (2559). การ
เปรียบเทียบการประเมินท่าทางการทางานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดู ก จากการท างานในพนัก งานขับ รถโดยสารสาธารณะ, รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจาปี พ.ศ. 2559 (563569). ขอนแก่น. (กรกฎาคม)
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36599001XXXXX
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อาจารย์

สถานที่ทางาน

สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3377

Email

adcharawadee@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558

Doctor of Philosophy (Industrial and Systems Engineering)
The University of Oklahoma, U.S.A.

พ.ศ. 2546

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2544

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ
Kaewwandee, A. & Grant, F.H. (2015). The Management of Research Agendas, Proceedings of
the 2015 International Conference on Innovation, Management and Industrial
Engineering (p.263-273). Japan. (June)
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สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3377

Email

Erawin.th@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2551

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ
อโณทัย กล้าการขาย เอกชัย แผ่นทอง เอราวิล ถาวร และคมกฤต เมฆสกุล. (2559). การเปรียบเทียบ
การประเมินท่าทางการทางานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูกจากการทางานในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ, รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจาปี พ.ศ. 2559 (563-569). ขอนแก่น.
(กรกฎาคม)
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เอราวิล ถาวร ตฤณ ทองปลิว และธีระเมต ศรีสุขวสุ . (2558). การปรับ ปรุงคุณภาพการกลึงโลหะ
เกรด SCM 415 ด้ ว ยวิ ธี ก ารออกแบบการทดลองเชิ ง แฟคทอเรี ย ล กรณี ศึ ก ษาโรง
ปฏิ บัติก ารสาขาวิศวกรรมอุต สาหการ มหาวิท ยาลั ย พะเยา, รายงานสืบ เนื่องจากการ
ประชุมวิชาการแห่ งชาติ พะยาวิจัย ครั้งที่ 4 (592-598). พะเยา:มหาวิท ยาลัย พะเยา.
(มกราคม)
เอราวิล ถาวร ทรงพล ผัดวงศ์ และขวัญนิธี คาเมือง. (2557). การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม AA6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. วารสารวิศวกรรม
สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(2), 33-37. (ธันวาคม)
อภิศักดิ์ วิทยาประภากร เอราวิล ถาวร และพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล. (2557). ตัวแบบสาหรับการแก้ไข
ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคนในกรณีกาหนดเป้าหมายให้แก่พนักงานแต่ละ
คนมีระยะการเดินทางน้อยที่สุด , รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการวิจัย
ด าเนิ น งานแห่ งชาติ ประจ าปี 2557 (น. 229-234). พิ ษ ณุ โลก:มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร.
(สิงหาคม)
จักรทอง ทองจักตุ เอราวิล ถาวร ทรงพล ผัดวงศ์ และภานุ บูรณจารุกร. (2557). การศึกษาปัจจัยเพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรมเกษตรและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ จั งหวัด พะเยาตามแนวทาง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง, รายงานสื บ เนื่ อ งจากการกระชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เครื อ ข่ า ย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 13 (น. 641-654). เชี ย งราย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (กุมภาพันธ์)
เอราวิล ถาวร เกษตร เกตุชู และอนงค์ ถาวร. (2556). แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวั สดุสิ้นเปลืองแผนก
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการแห่งชาติ
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 (2-11). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา (มกราคม)
ชั น ณ รงค์ แสงก่ า ศิ ริ ชั ย ทองสะดี และเอราวิ ล ถาวร. (2556). การวางแผนบ ารุ ง รั ก ษ า
เครื่องปรับอากาศโดยใช้หลักการบารุงรักษาเชิงป้องกัน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา,
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (53).
กรุงเทพ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (พฤษภาคม)
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สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
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Email

ote_ie@hotmail.com
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วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2552

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิชาการ
คมกฤต เมฆสกุล และเอกชัย แผ่นทอง. (2556). การศึกษาการนาระบบมาตรฐานการบริหารความ
เสี่ ย ง ISO 31000 ไปใช้ ในโรงปฏิ บั ติ ก ารวิศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย พะเยา, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ.
2556 (กลุ่มบทความที่ 10. Work Study and Productivity (SME), SME014,น. 1-6. พัทยา.
ชลบุรี. สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/ienet2013b/ (ตุลาคม)
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อโณทัย กล้าการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผ่นทอง พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ และพรณารายณ์ สม
สัตย์. (2556). การเพิ่มอัตราผลผลิตแผ่นใยบวบขัดผิวธรรมชาติด้วยวิธีการศึกษาเวลา,
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2556 (กลุ่มบทความที่ 9.
Work Study and Productivity (WSA), WSA020,น. 1-6). พัทยา. ชลบุรี. สืบค้นจาก
https://sites.google.com/site/ienet2013b/ (ตุลาคม)
เอกชัย แผ่นทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร. (2556). การวางแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้
แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ : กรณี ศึ ก ษาอ าเภอดอกค าใต้ จั ง หวั ด พะเยา, การ
ประชุมสั มมนาเชิงวิชาการประจาปี 2556 ครั้งที่ 13 ด้านการจัดการโลจิสติก ส์และโซ่
อุปทาน (น. 169-174). ขอนแก่น. (พฤศจิกายน)
อภิ ศั ก ดิ์ วิ ท ยาประภากร เอกชั ย แผ่ น ทอง และพี ร ยุ ท ธ์ ชาญเศรษฐิ กุ ล . (2556). ตั ว แบบทาง
คณิตศาสตร์สาหรับแก้ไขปัญหาการเดินทางพนักงานขายโดยการจาลองการไหลของวัตถุ,
การประชุมวิชาการประจาปี 2556 ครั้งที่ 13 ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (น.
467-473). ขอนแก่น. (พฤศจิกายน)
เอกชัย แผ่นทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร. (2556). การวางแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้
แบบจาลองทางคณิ ต ศาสตร์ : กรณี ศึ ก ษาอ าเภอดอกคาใต้ จังหวัด พะเยา. Thai VCML
Journal , 7(1), 9-16. (June)
เอกชัย แผ่นทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร. (2558). แบบจาลองกาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็ม
ผสมส าหรั บ การวางแผนการผลิ ต น้ าแข็ ง กรณี ศึ ก ษา: โรงน้ าแข็ ง พี แ อนด์ พี พี ร พั ท ธ์
ลาปาง, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี 2558 (น. 26-31).
(มีนาคม)
พงศ์ วิ ท ย์ พรมสุ ว รรณ อโณทั ย กล้ า การขาย เอกชั ย แผ่ น ทอง และปารวี ทะนั น . (2558). การ
วิเคราะห์และสร้างแบบจาลองต้นทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น: กรณีศึกษา
วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน จังหวัด
น่าน. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจาปี 2558 (น. 1103-1109).
กรุงเทพ. (สิงหาคม)
เอกชัย แผ่นทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร. (2558). แบบจาลองกาหนดการเชิงเส้นจานวนเต็ม
ผสมสาหรับวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตในโซ่อุ ปทานน้าผลไม้แปรรูป : กรณีศึกษา

196
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

เลขบัตร
ลาดับ ชื่อ – สกุล

ประจาตัว
ประชาชน

1*
2*

นายจักรทอง ทองจัตุ
นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

35401002xxxxx
35709001xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ผู้ชว่ ย

วศ.ม.

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์

วศ,บ,

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2560 2561 2562

2563 2564

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

เจ้าธนบุรี

3
4*
5
6*

7
8*

นายพงษ์วิทย์ พรมสุวรรณ
นายอธิคม บุญซื่อ
นายอโณทัย กล้าการขาย

36599005xxxxx
35599001xxxxx
35601004xxxxx

นางสาวอัจฉราวดี แก้ววรรณดี 36599001xxxxx

นายเอราวิล ถาวร
นายเอกชัย แผ่นทอง

25601000xxxxx
15506000xxxxx

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ,บ

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วศ.ม.

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ,บ,

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Ph.D.

Industrial and Systems Engineering

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

The University of Oklahoma 360
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ช
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
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ภาคผนวก ซ
ตารางแสดงองค์ความรู้การจัดกลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะในสาขาวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการไม่น้อยกว่า 4 แขนงย่อย ตาม มคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีระบุไว้ใน
มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาความรู้

องค์ความรู*้
1

2

3

4

5

6

7

8

1) กลุ่มความรูด้ า้ นวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Manufacturing Process)
264101 วัสดุวิศวกรรม

x

264201 กรรมวิธีการผลิต

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

x

x

264313 วิศวกรรมเครื่องมือ

x

x

264413 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมอุตสาหการ
264432 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และงาน
วิศวกรรม
264364 การผลิตอัตโนมัติ

x

x

x

x

264364

x

x

x

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

2) กลุ่มความรูด้ า้ นระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Saety)
264322 การศึกษาการปฏิบัตงิ านทางอุตสาหการ
x x

x

264342 การขนส่งและกระจายสินค้า

x

x

264361 หุ่นยนต์และเครื่องกลวิทัศน์

x

264362 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

x

264363 ระบบควบคุมและแบบจาลอง

x

264372 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิตอล

x

264373 ปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

x

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย

x

264431 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

x

264433 การยศาสตร์

x

x

264471 การออกแบบเครื่องจักรกล

x

x

264472 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์

x

3) กลุ่มความรูด้ ้านระบบคุณภาพ (Quality Systems)
264202 สถิตวิ ศิ วกรรม

x

x

264211 การควบคุมคุณภาพ

x

x

264331 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
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เนื้อหาความรู้

องค์ความรู*้
1

2

3

4

5

6

7

8

4) กลุ่มความรูด้ ้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economics and Finance)
264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

x

x

x

x

264414 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม

x

x

x

x

264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

x

x

5) กลุ่มความรูด้ ้านการจัดการการผลิตและดาเนินการ (Production and Operation Management)
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
x
x
264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต

x

x

264321 การวิจัยดําเนินงาน

x

x

264323 วิศวกรรมการบารุงรักษา

x

264332 การจาลองสถานการณ์

x

x

264333 การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

x

x

264341 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

x

x

264343 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดบิ

x

264344 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

264351 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

x

264352 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์

x

x

264353 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

x

x

264452 การขนถ่ายต่อเนื่องหลายรูปแบบ

x

x

264453 การขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์

x

x

264454 การจัดการการจัดหา

x

x

6) ความรู้ดา้ นการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ(Integration of Industrial Engineering
Techniques)
264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ
x x
x x x x
264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

x

x

x

x

x

x

x

x

264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
264434 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงานวิศวกรรม
อุตสาหการ
264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2

x

x

x

x

x

x

x

x

* องค์ความรู้พนื้ ฐานทางวิศวกรรมที่สาคัญมีรายละเอียด ดังนี้

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
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1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง (Applied Mathematics,
Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่นาเสนอระบบต่างๆ ในรูปแบบของสมการคณิ ตศาสตร์ การ
จาลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจาลอง ระบบป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่น ๆ ที่ กระทากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์ การเคลื่อนที่ จนกระทั่ งถึงกา ร
วิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ ที่มากระทา
3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
หมายถึ ง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (Characteristics) และกระบวนการของของไหล
หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งหมด
4. องค์ ค วามรู้ ที่เกี่ ย วเนื่อ งทางเคมีแ ละวัส ดุ (Chemistry and Materials) หมายถึ ง เนื้ อ หาความรู้ที่ อ ยู่บ น
พื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต์ใช้
งานสสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ
5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนือ้ หาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานประเภทต่างๆ
ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสาหรับในอนาคต
6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง เนือ้ หาความรู้ซึ่ง
เกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใชงานด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7. องค์ ค วามรู้ ที่เกี่ ย วเนื่อ งกั บการบริ ห ารจั ด การระบบ (System Management) หมายถึ ง เนื้อ หาความรู้
ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์
โลจีสติกส์ รวมไปถึงการนาสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
8. องค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งทางชี ว วิ ท ยา สุ ข ภาพ และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Biology Health and Environment)
หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการนามาประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
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ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้
ชั้นปีที่ 1
1. มีความรูค้ วามเข้าใจวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม
2. สามารถแก้ไขปัญหางานในรายวิชาทางวิศวกรรมด้วยหลักแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ชั้นปีที่ 2
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2. สามารถแก้ไขปัญหางานในรายวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการด้วยหลักแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรม
ชั้นปีที่ 3
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2. สามารถแก้ไขปัญหาในรายวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการด้วยหลักแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
วิศวกรรม และวิศวกรรมอุตสาหการ
3. สามารถตั้งโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการบนพื้นฐานของหลักวิชาการ
ชั้นปีที่ 4
1. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูแ้ บบบูรณาการรายวิชาในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
อุตสาหการ

