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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

Bachelor of Engineering Industrial Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0903 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ชื่อย่อ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Eng. (Industrial Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 147 หนว่ยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 

      ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

      รับนิสิตไทย หรอืนิสติต่างชาติที่มทีักษะการใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      ไม่ม ี

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่13/2559 วันที ่26 เดือน กันยายน พ.ศ 2559 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที ่10/2560 วันที ่5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน 

ครั้งที่ 123 (7/2560) เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่5/2560 

    วันที ่16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

  6.6 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที ่....................เดือน .......................พ.ศ. ...................... 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553              

ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. วิศวกรอุตสาหการ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพ ควบคุม

ระบบสายการ ผลิต ควบคุมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ซ่อมบ ารุง การประเมินโครงการและ

การเงนิ นักออกแบบและสรา้งผลิตช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

2. วิศวกรโลจิสติกส์ หรอืด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังสินค้า สินค้าคงคลัง กระจายสินค้า จัดซื้อ

จัดหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

3. วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ นักพัฒนาระบบ

อัจฉริยะ 

4. ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เช่นฝ่ายการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า 

ฝา่ยซ่อมบ ารุง ฝา่ยจัดซือ้ ฝ่ายกระจายสินค้า ฝา่ยโลจิสตกิส์ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 

5. ผูจ้ัดการโรงงานอุตสาหกรรม 

6. ข้าราชการ หรอืพนักงานของรัฐ ในต าแหน่งวิศวกรอุตสาหการ 

7. ศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายจักรทอง ทองจัต ุ 35401002XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลิต

และอัตโนมัต ิ

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2549 

 

2543 

2 นายทรงวุฒ ิประกายวิเชียร 35709001XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี

2535 

3 นายอธิคม บุญซื่อ 35599001XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2551 

2541 

4 นางสาวอัจฉราวดี แก้ววรรณดี 36599001XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Industrial and Systems 

Engineering 

The University of Oklahoma, U.S.A.  2558 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 

5 นายเอกชัย แผน่ทอง 15506000XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลยันเรศวร 2555 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น เป็น

แผนพัฒนาที่ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมไทยทุกระดับได้มีส่วนรว่มด าเนินการเพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการ

พัฒนาประเทศ ในห้วงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คาดว่าประเทศไทยจะยังคงอยู่ในช่วงของการ

ปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่สั่งสมมาท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน  การแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วอันจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม

และการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงอาจประสบสภาวะแวดล้อมและ

บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 

กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย

ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ า

ทางสังคม เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างการผลิตของไทยซึ่งได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึด

กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง, คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม, การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด

การปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

นอกจากนี้อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี

พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง

ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ

ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ .ศ . 2557 IMD 

(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  30 จาก 61 ประเทศ  การ

ปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่มี
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การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการยกระดับกระบวนการผลติแบบอัตโนมัติ

ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานมากยิ่งขึ้น โดยมุมมองจาก คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มุ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้

สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ

เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลติสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย แหลง่อุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

 นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 – 

2560 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากแผนเดิม โดยมองการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจโลกย้ายมา

อยู่ที่ เอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน  ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถวาง

ยุทธศาสตร์การแข่งขันและการพัฒนาความเชื่อมโยงรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน

บ้าน ครอบคลุมตั้งแตก่ลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ขยายไปสู่ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) 

และกลุ่ม ASEAN+3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) และ ASEAN+6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย 

และนิวซีแลนด์) ซึ่งประกอบด้วย 3 ภารกิจที่ส าคัญได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ

ไทยในโซ่อุปทาน (Supply Chain Enhancement) การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวก

ทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement) และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and 

Policy Driving Mechanism) ซึ่งศักยภาพของจังหวัดพะเยาด้านโลจิสติกส์และภูมิประเทศที่ มีแนว

ชายแดนติดตอ่กับแขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนอืไปทิศ

ใต้ ตั้งแต่อ าเภอเชียงค าถึงอ าเภอภูซางติดต่อกับเมืองคอบ  แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 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 อ าเภอภูซาง ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรและด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไซ

ยะบุลี ขึ้นเป็นด่านสากลและเห็นชอบสนับสนุนโครงการจัดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา – จังหวัด

น่าน – แขวงไซยะบุลี – หลวงพระบาง – แขวงอุดมไช ให้เกิดขึ้นพร้อมร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการ

ประสานงานวางแผนร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการของจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบุลี มุ่ง

สร้างเครือข่ายพัฒนาด้านธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอ านาจการเจรจาต่อรองพร้อม
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ขยายตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับว่าจังหวัดพะเยามีแนวทางการพัฒนาด้านโลจิ

สติกส์รว่มกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

 การปฏิวัตอิุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรอืที่รู้จักกันในนามอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เริ่มต้นมา

จากนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศเยอรมันนีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 เป็นการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมสู่ยุคที่ 4 ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งในด้านการผลิต การบริการ และโลจิสติกส์ ด้วย

เทคโนโลยีอัตโนมัติควบคู่ไปกับหุ่นยนต์อัจฉริยะและเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่ง

ปรากฎอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่ 12 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงอุตสาหกรรม โดยการผสมผสาน

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการกระบวนการผลิต การจัดการ

ทางด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ผลติ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการทางโลจิสติกส์ เป็นต้น ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมต่างๆ  รวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นของกระบวนการต่างๆ ในงาน

อุตสาหกรรม นอกจากนี้ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 โดยการ

ส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการเตรียม

ความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบการศึกษาทวิภาคและสหกิจศึกษา 

รวมถึงการการผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพะเยายังเน้นการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ รายงานภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้ประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

(Gross Provincial Products of Phayao) มีมูลค่าเพิ่ม ณ  ราคาประจ าปี เท่ากับ 37,459.43 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจาก 34,188.10 ล้านบาท ในปี 2555 จ านวน 3,271.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.73 โดย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2556 เท่ากับ 69,757 บาท เพิ่มขึ้นจาก 63,796 

บาท ในปี 2555 จ านวน 5,961 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.54 โดยสาขาการผลิตที่ส าคัญคือ  สาขา

เกษตรกรรม สาขาการก่อสร้าง สาขาอุตสาหกรรม มีสัดสว่นร้อยละ 25.60 13.53 9.46 ตามล าดับ 
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 จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม 

และผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น มีดินที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเพาะปลูก ซึ่ง

เป็นดินเหนียวใกล้เชิงภูเขาไฟและเป็นดินจากภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญ

คือ ข้าวหอมมะลิ ลิน้จี ่ล าไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม หอมแดง ขิง เป็นต้น ข้าวหอมมะลิของจังหวัด

พะเยาจัดอยู่ในสินค้าระดับ Premium Grade เพราะจะมีเพียงฤดูนาปีเท่านั้น ล าไยส่วนใหญ่ที่ปลูกใน

จังหวัดพะเยา คือ พันธุ์อีดอ ลักษณะผลใหญ่ รูปทรงแป้นเบี้ยว เนื้อหวานสีขาวขุ่นค่อนข้างเหนียว รส

หวาน มีปริมาณน้ าตาลประมาณร้อยละ 18.7 ผลจะแก่เร็วกว่าผลพันธุ์อื่น ต้นเดือนกรกฎาคมก็เก็บ

ผลผลิตได้ นิยมปลูกในทุกอ าเภอ แหล่งที่ปลูกมากคืออ าเภอเชียงค าและอ าเภอจุน ผลผลิตส่วนใหญ่จะ

ผลติเป็นล าไยอบแหง้ทั้งเปลือก เนื่องจากสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาปลูกอยู่ระหว่างหุบเขาที่มี

อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีและปลูกในดินที่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง ส่งผลให้ลิ้นจี่ของ

จังหวัดพะเยามีลักษณะเด่น คือ ลูกใหญ่ สีผิวสวยตามชนิดพันธุ์ รสชาติหวาน เนื้อแห้งกรอบ ไม่มีน้ า

มาก เมื่อแกะรับประทานสด สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ ส าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ปี 2559 (จ าพวก 2 และจ าพวก 3) จ านวน 269 โรง ประกอบด้วย โรงงาน

ขนาดเล็ก 149 โรง โรงงานขนาดกลาง 57 โรง โรงงานขนาดใหญ่ 2 โรง โรงสีข้าว 61 โรง เงินลงทุน 

4,578 ล้านบาท และมีคนงานรวมทั้งสิ้น 4,549 คน อุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญๆ ที่มีการประกอบการ

มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การเกษตร 104 ราย อาหาร 37 ราย ขนส่ง 32 ราย อโลหะ 31 ราย และ

ไม้และผลติภัณฑ์จากไม้ 18 ราย ตามล าดับ 

 โดยเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและบริบทของจังหวัดพะเยาแล้วพบว่ามีศักยภาพที่จะ

พัฒนามุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการการเกษตรและอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของ

จังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาที่มุ่งเป้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยด้วยนวัตกรรม

และการจัดการอุตสาหกรรมโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถานบันการศึกษา และ

ประชาชนในพืน้ที่ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), เอกสารเรื่อง 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2556 – 2560 นั้น จึงท าให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มี

แผนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
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น ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติได้อย่างเหมาะสม 

 จากการด าเนินงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขารวิชาได้ท าการการเก็บและท าการ

วิเคราะห์ผลลัพธ์ของข้อมูลความต้องการและข้อคิดเห็นของผู้ประกอบจากการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน

หรือการรับนิสิตฝึกงาน รวมถึงจากการพบปะผู้ประกอบการผ่านโครงการศึกษาดูงานทางวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการของสาขาวิชาฯ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญของความต้องการคุณลักษณะ

บัณฑิตอันประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม

อุตสาหการที่หลากหลายในแก้ไขปัญหา การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

และความรับผิดชอบ นอกจากนี้แล้ว ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการฝึกงานระหว่าง

ภาคการศกึษาฤดูร้อนของนสิิตช้ันปีที่ 3 อีกด้วย 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งมี

ประวัติศาสตร์อันยาวนานและการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญได้แก่ เครื่องถ้วยชาม

เคลือบอายุมากกว่า 800 ปี สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 17-18 มีลวดลาย

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีลวดลายไม่เหมือนใครในโลกเครื่องถ้วยชามที่พบจากเตาเผาเวียงบัว เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายที่เกิดจากการใช้แม่พิมพ์กดประทับเป็นรูปต่างๆ ท าลวดลายลงบริเวณ

กลางชามด้านในก่อนเคลือบทับ ลายที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ปลาคู่ สิงห์ ช้าง นกยูงดวงอาทิตย์ ลายก้าน

ขดและลายก้านขดผสมลายปลา ซึ่งเป็นลวดลายพิเศษที่ไม่เคยพบในเครื่องถ้วยชามของแหล่งเตาอื่นๆ 

ในประเทศไทยหรือต่างประเทศมาก่อน และมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญมากมาย ได้แก่ กว๊านพะเยา สถานี

ประมงน้ าจืดพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนง าเมือง วัดศรีโคมค า หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุจอมทอง 

วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม วัดศรีอุโมงค์ค า วัดลี วัดพระนั่งดิน วัดพระธาตุสบแวน วัดนันตาราม น้ าตก

จ าปาทอง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติภูซาง น้ าตกภูซาง ถ้ า

ผาแดง ถ้ าน้ าลอด ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ เป็นต้น ปัจจุบันการคมนาคม

ของจังหวัดพะเยาใช้ทางรถยนต์เป็นหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 การเดินทางโดยเครื่องบิน

มีสนามบินใกล้เคียงจังหวัด  ดังนี้ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สนามบินนานาชาติ

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และสนามบินน่านนคร จ.น่าน ส่วนรถไฟสามารถเดินทางโดยลงสถานีที่จังหวัด

ล าปางและจังหวัดเชียงใหม่และเดินทางต่อโดยรถโดยสารประจ าทางได้โดยสะดวก ดังนั้น สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งใน
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การบูรณาการเรียนการสอนน าไปสู่กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ เน้นธ ารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยไว้อย่าง

ซาบซึ้งพร้อมกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ าโขง เพื่อผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาก าลังคนให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมปีระสิทธิผล 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ค านึงถึงกระบวนการและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ ทุกภาคส่วน ได้แก่ การรับนิสิตเข้าศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติ 

การสังเก  การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การพิสูจน์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุปผล การ

น าเสนอ การฝึกงาน สหกิจศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ นิสิต อาจารย์ ครูปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ 

ผู้ เช่ียวชาญ  รวมถึงผู้ ใช้บัณฑิต  เพื่อที่มุ่ งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ และ

ประสบการณ์ แล้วน าองค์ความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเองให้มากที่สุด

และสามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้ โดยต้องตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม ความดี 

ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กาลเทศะ เพื่อรับใช้

สังคมไทยให้มากขึ้  ภายใต้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และ

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศณียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ และสอดแทรก

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมแก่นิสิต เพื่อเป็นการพัฒนาก าลังคนให้

สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรข์องชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ดังนั้นหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้จึงมีการเพิ่มรายวิชาปฏิบัติการต่างๆ และรายวิชาเลือกเฉพาะ

สาขาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่นิสิตในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานที่มีความต้องการอัน

หลากหลาย ทั้งด้านการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

รวมถึงการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งาน

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในงานอุตสาหการ รวมถึงการจัดให้มีแผนการศึกษาทางเลือกส าหรับนิสิตที่

ต้องการฝึกงานและสหกิจศกึษาอีกด้วย 
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12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยใช้ปณิธานร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Determination Statement) ว่า 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” มีวัตถุประสงค์ 

(จุดเน้น) 5 ประการ และใช้ค่านิยมร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยึดหลักคิด 7 ประการ

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ (Learning Organization) และท าให้เกิดความเป็นสากล  (Internationalization) ซึ่งจะสอดรับ 

ส่งเสริม และเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของปณิธาน ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงได้มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

       13.1.1.1 รายวิชาศกึษาทั่วไป 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

       13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

       13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
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Calculus I 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

       13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

       13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

       13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

261230 ความรอ้นและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6) 

261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

       13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 



14 

 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

264202 สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

264109 ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

264209 พืน้ฐานกรรมวธิีการผลิต 

Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
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2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

  หมวดวิชาเฉพาะ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีการบริหารจัดการรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปิด

สอนโดยสาขาวิชาอื่น โดยการจัดให้มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้ประสานงานรายวิชา  เพื่อท าหน้าที่

ปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาอื่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ 

เพื่อให้การเรยีนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 สร้างวิศวกรอุตสาหการด้วยกระบวนการและองค์ความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการใน

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติ 

1.2 ความส าคัญ 

 หลักสูตรนี้ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาประเทศที่จ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น  โดยเริ่มด้วย

การสร้างพื้นฐานความรู้ สู่การปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะ แล้วน าวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือองค์ความรู้ที่ได้ต่อ

ยอดพัฒนาระบบการศึกษาและการวิจัยของประเทศไทย  โดยน าโจทย์วิจัยจากชุมชนและ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่กระบวนการเรียนรู้และวิจัยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับสังคมไทย

อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บัณฑิตจึงมีความ

จ าเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาได้จริง แล้วน าไปสู่นวัตกรรมและ

องค์ความรู้ของสังคมไทย จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

และได้แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพย่อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต กลุ่มการ

จัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ และกลุ่มการควบคุมและผลติอัตโนมัติ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการใหม้ีคุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่ เป็นพลเมืองที่ดี 

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์

สุจรติ และเสียสละ 

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว

อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศกึษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ

พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมอียู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

4. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
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5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการท างานเป็น

หมูค่ณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มทีัศนคตทิี่ดใีนการท างาน 

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง

เทคนิคในการตดิต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

 

2. แผนการปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนด และเป็นไปตามข้อบังคับ

สภาวิศกร  ว่ าด้ วยการรับ รอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร  หรือ

วุฒิ บัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ .ศ. 2554 ให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย 

1. ติดตามการปรับปรุงมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีสาขา

วิศ วก รรมศาสตร์  พ .ศ . 2555 

(มคอ .1) และ ข้อบังคับ ระเบียบ 

ของสภาวิศวกร 

1. เอกสาร มคอ.1 สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ 

2. เอกสารการขอรับรอง

หลักสูตรและ

สถาบันการศึกษาจากสภา

วิศวก 

3. ผลการรับรองปริญญาฯ 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 จาก

สภาวิศวกร 

4. ร่างหลักสูตร (ปรับปรุง) 

พ.ศ.2560 

2. ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตในการ

ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการ

เปลี่ยนแปลงและความต้องการ

ก าลั งคนในภาคธุ รกิจ เพื่ อ เป็ น

ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ผูใ้ช้บัณฑติมคีวามพึงพอใจ

บัณฑติโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 

จากระดับ 5 พร้อมรายงาน

แสดงสถิตกิารมีงานท าของ

บัณฑติ 

3. ป ระส าน ค ว าม ร่ วม มื อ กั บ

หน่วยงานภายนอกหรือผู้ใช้บัณฑิต

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน การฝึกอบรมและการฝึกงาน

1. เอกสารการประสานงานกับ

ชุมชน ภาคธุรกิจ และ

อุตสาหกรรม  

2. รายงานผลการฝกึอบรม
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ของนสิิต เสริมหลักสูตรต่างๆ ร่วมกับ

หนว่ยงานภายนอก  

3. รายงานผลการฝกึงานของ

นิสติ 

4. นิสติอย่างนอ้ยร้อยละ 80 

ผา่นการฝึกงาน 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ

พัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับ

ก าร เรี ย น รู้ ข อ งนิ สิ ต  แล ะ เป็ น

ตัวอย่างที่ด ี

1. สนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรม 

สัมมนา และการประชุมวิชาการ 

1. หลักฐานการอบรม สัมมนา 

และการประชุมวิชาการ 

2. สนับสนุนท าวิจัยในชัน้เรียน 1. รายงานผลการท าวิจัยใน 

ช้ันเรยีน 

3. มีการประชุมนิ เทศแนะแนว

อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ

นโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะ 

และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรม

วิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดการ

ใช้แล ะผลิ ตสื่ อ ก ารสอน  และ

ส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการ

สูงขึ้น 

1. หลักฐานหรอืเอกสาร

แสดงผลการด าเนินการ 

4. สนับสนุนการให้บุคลากรบริการ

วิชาการแก่สั งคมไทยเพื่ อผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพ  ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

1. จ านวนผลงานวิชาการที่

ได้รับการตพีิมพ์ อย่างนอ้ย

จ านวน 1 เรื่องต่อปี 

5. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

โค ร งก ารป ฏิ บั ติ ธ ร รม ห รื อ ที่

เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนา 

1. หลักฐานการปฏิบัติธรรม

ต่างๆ หรอืที่เกี่ยวข้องกับพิธี

ทางศาสนา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

      ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ   

มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ            

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      มกีารศกึษาภาคฤดูร้อน 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

      ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศกึษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

      ภาคการศกึษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

      ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จประโยคมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

3. เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

4. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ

ประพฤติ 
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และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 

1. นิสิตแรกเข้ามีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่อนข้างต่ า ซึ่ง

เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น และส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษา

ถัดไป 

2. นิสิตแรกเข้ามีพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ค่อนข้างต่ า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

การสอนในชัน้ปีที ่1 ภาคการศกึษาต้น และส่งผลกระทบต่อภาคการศกึษาถัดไป 

3. การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น

นิสติแรกเข้าอาจมปีัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได้ 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 

1. จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

แรกเข้าก่อนเปิดภาคเรียน 

2. จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนิสิตแรกเข้าก่อนเปิดภาคเรียนและ

ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร อาจจัดให้นิสิตรุ่นพี่ หรือรุ่นเดียวกันที่มีผลการเรียนดีให้ค าแนะน า สอนเสริม 

และฝกึหัดแก้โจทย์ปัญหาไปพร้อมๆ กัน 

3. คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแต่ละช้ันปี เพื่อติดตาม ใหค้ าปรึกษา ช่วยเหลือ 

และเมื่อเกิดปัญหานิสติสามารถปรึกษาหรอืขอค าแนะน าได้ 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา    60 60 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 

จ านวนนิสิต 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงินเดือน 5,000,000 5,350,000 5,700,000 6,100,000 6,550,000 

     1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 200,000 210,000 230,000 240,000 260,000 

 2. งบด าเนินการ      

     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 

 3. งบลงทุน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 

 4. งบเงินอุดหนุน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

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

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

     ไม่น้อยกว่า 147 หนว่ยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

เกณฑ ์

สภาวิศวกร 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555  

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 - 30 30 

 1.1 วชิาศึกษาทั่วไป บังคับ - - 21 30 

 1.2 วชิาศึกษาทั่วไป เลอืก - - 9 - 

หมวดวิชาเฉพาะ 84 69 111 111 

 2.1 วชิาเฉพาะพื้นฐาน - 45 57 50 

     2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ - 21 21 21 

     2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางภาษา - - 3 3 

     2.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 

อุตสาหการ 
- 24* 33 26 

 2.2 วชิาเฉพาะด้าน - 24 54 61 

     2.2.4 กลุ่มวิชาแกน - -* 9 31 

     2.2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวศิวกรรม 

อุตสาหการ 
- 24* 24 - 

     2.2.6 กลุ่มวิชาชพีบังคับ - -* 12 12 

     2.2.7 กลุ่มวิชาชพีเลอืก - -* 9 18 

หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 - 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 105 147 147 

หมายเหตุ * รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 84 หนว่ยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา 

              1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

 วิชาศกึษาทั่วไปบังคับ     30 หน่วยกิต 

     001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

     001102 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 
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     001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

     001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

     002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

     002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

     003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

     003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

     004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

     004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

              2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า    111 หน่วยกิต 

                  วิชาเฉพาะพื้นฐาน       50 หน่วยกิต 

                  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์       21 หน่วยกิต 

     241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

     241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 
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     241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

     242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

     244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

     244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

                  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางภาษา      3 หนว่ยกิต 

     146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

                  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 26 หนว่ยกิต 

     226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

     261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

     261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

     261230 ความรอ้นและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6) 

     261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

     262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

     264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

     264201 กรรมวิธีการผลิต 3(2-3-6) 
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Manufacturing Processes 

     264202 สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

 

                  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     61 หน่วยกิต 

                  กลุ่มวชิาแกน      31 หนว่ยกิต 

     264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 

Advanced Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

     264212 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

     264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Programming 

3(2-3-6) 

     264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

     264313 วิศวกรรมเครื่องมอื 

Tool Engineering 

3(2-3-6) 

     264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

     264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

     264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I 

1(0-3-2) 

     264411 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

     264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

     264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2) 
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Industrial Engineering Laboratory 

     264414 การวิเคราะหต์้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

     264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

1(0-3-2) 

 

                 กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านทางวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 

                  ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

                  กลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต 

                  วิชาชีพบังคับกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลติ 12 หนว่ยกิต 

     264321 การวิจัยด าเนินงาน 

Operations Research 

3(3-0-6) 

     264322 การศกึษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ 

Industrial Work Study 

3(3-0-6) 

     264323 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 

Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

     264324 เศรษฐศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Economics 

 

 

3(3-0-6) 

                  วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลติ ไม่น้อยกว่า 18 

หนว่ยกิต 

     262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6) 

     264331 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 

Design and Analysis of Experiments 

3(3-0-6) 

     264332 การจ าลองสถานการณ์ 3(2-3-6) 
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Simulation 

     264333 การเพิ่มผลผลติในอุตสาหกรรม 

Industrial Productivity Improvement 

3(3-0-6) 

     264399 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 

Community Development Voluntary for Engineers 

3(2-3-6) 

     264431 จติวิทยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psychology 

3(3-0-6) 

     264432 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม 

Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering 

3(2-3-6) 

     264433 การยศาสตร์ 

Ergonomics 

3(3-0-6) 

     264434 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

Computer Application for Industrial Engineering 

3(2-3-6) 

     264435 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการทาง

วิศวกรรมและระบบการผลิต 

Selected topics of Industrial Engineering in Engineering 

Management and Production System 

3(3-0-6) 

     *264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

3 หนว่ยกิต 

     *264492 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

     *264493 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 หมายเหตุ * ต้องเลือกเรียน 1 รายวิชา 

                  กลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ 

                  วิชาชีพบังคับกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์ 12 หนว่ยกิต 

     264341 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6) 
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Inventory and Warehouse Management 

     264342 การขนสง่และกระจายสินค้า 

Transportation and Distribution 

3(3-0-6) 

     264343 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ 

Material Handling Systems Design 

3(3-0-6) 

     264344 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

                  วิชาชีพเลือกกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ย

กิต 

     262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6) 

     264351 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 

Legal Aspects for Logistics 

3(3-0-6) 

     264352 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์ 

Information Technology for Logistics 

3(3-0-6) 

     264353 โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 

International Logistics 

3(3-0-6) 

     264399 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 

Community Development Voluntary for Engineers 

3(2-3-6) 

     264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

Game Theory and Business Strategy 

3(3-0-6) 

     264452 การขนสง่ต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

Multimodal Transport 

3(3-0-6) 

     264453 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 

Material Handling and Packaging 

3(3-0-6) 

     264454 การจัดการการจัดหา 

Procurement Management 

3(3-0-6) 
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     264455 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาการจัดการ 

โซ่อุปทานและโลจสิติกส์ 

Selected topics of Industrial Engineeering in Supply Chain 

Management and Logistics 

3(3-0-6) 

     *264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

3 หนว่ยกิต 

     *264492 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

     *264493 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 หมายเหตุ * ต้องเลือกเรียน 1 รายวิชา 

 

 

                  กลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 

                  วิชาชีพบังคับกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 12 หนว่ยกิต 

     264361 หุน่ยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องกลวิทัศน์ 

Industrial Robotics and Machine Vision 

3(3-0-6) 

     264362 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมตอ่ 

Computer System and Interfacing 

3(3-0-6) 

     264363 ระบบควบคุมและแบบจ าลอง 

Modeling and Control Systems 

3(3-0-6) 

     264364 การผลิตอัตโนมัติ 

Manufacturing Automation 

3(2-3-6) 

                  วิชาชีพเลือกกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ย

กิต 

     262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6) 
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     264371 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

Flexible Manufacturing System 

3(2-3-6) 

     264372 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดจิิทัล 

Electronic and Digital Circuit 

3(3-0-6) 

     264373 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

Artificial Intelligence for Industrial Engineering 

3(3-0-6) 

     264399 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 

Community Development Voluntary for Engineers 

3(2-3-6) 

     264471 การออกแบบเครื่องจักรกล 

Mechanical Design 

3(3-0-6) 

     264472 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 

Microprocessor Application 

3(2-3-6) 

     264473 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่มวิชาการควบคุมและ

การผลิตอัตโนมัติ 

Selected topics of Industrial Engineering in Automatic Production 

and Control 

3(3-0-6) 

     *264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

3 หนว่ยกิต 

     *264492 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

     *264493 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 หมายเหตุ * ต้องเลือกเรียน 1 รายวิชา 

              3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา  หรือสถาบัน 

อุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาองักฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English 

3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาองักฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 



32 

 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 รวม 22 หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

264201 กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

264202 สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หนว่ยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

261230 ความรอ้นและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6) 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 3(2-3-6) 
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Advanced Manufacturing Processes 

264212 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

 รวม 22 หนว่ยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

264311 การเขยีนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Programming 

3(2-3-6) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 

Major Course 

3(X-X-X) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 

Major Course 

3(X-X-X) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 

Major Course 

3(X-X-X) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 

Major Course 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

261394 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

264313 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 

Tool Engineering 

3(2-3-6) 

264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

264315 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

264391 โครงงานทางวิศวกรรมอตุสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I 

1(0-3-2) 

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

2643XX หรอื 

262300 

วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 19 หน่วยกติ 

 

ภาคฤดูร้อน 

264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

3 หน่วยกิต 

 รวม 3 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

เป็นวิชาชีพเลือก 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

ส าหรับนิสิตทีเ่ลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

เป็นวชิาชีพเลือก 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

264411 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

2(0-4-2) 

264414 การวิเคราะหต์้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

1(0-3-2) 

2644XX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 16 หนว่ยกิต 

หรอื 

ส าหรับนิสิตทีเ่ลือกรายวิชา 264492 การฝึกงาน หรอืรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา เป็น

วิชาชีพเลือก 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

264411 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
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Safety Engineering 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

2(0-4-2) 

264414 การวิเคราะหต์้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

1(0-3-2) 

2644XX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2644XX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 22 หนว่ยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ส าหรับนิสิตทีเ่ลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

เป็นวชิาชีพเลือก 

2644XX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2644XX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 9 หนว่ยกิต 

หรอื 

ส าหรับนิสิตทีเ่ลือกรายวิชา 264492 การฝึกงาน หรอืรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา เป็น
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วิชาชีพเลือก 

264492 การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

264493 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หนว่ยกิต 

หมายเหต ุ * เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

001101 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่ อ ส ารด้ วยค า  วลี  ก ารแต่ งป ระโยค  ส าน วน  และโวห ารในภ าษ าไทย  ก าร 

จับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผา่น

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม      3(2-2-5) 

 Ready English 

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า 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 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

 Explorative English 

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   
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การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

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 

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษใน

การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การ

อ่านกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 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 ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

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 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

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 

 

003201การสื่อสารในสังคมดิจทิัล     3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

 ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 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

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
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เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 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 ศิลปะในการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์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 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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 อา่น และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นสิิตก าลังศกึษา 

 English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์    3(3-0-6) 

 Computer Programming 

 แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง

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

ค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อนิทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 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 

 พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การกระจาย

อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชงิขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า

จรงิสองตัวแปร 

 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 

 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ 

แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่จรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

 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 หลักเคม ี       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 และเครื่องยนต์ความรอ้น 

 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 เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบ 

ต่าง ๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า 

และความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งก า เนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์ 

สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวน า 

แม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 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 

 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียน

ภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพชว่ยและ

แผ่นคลี่  การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การ 

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบเบือ้งตน้เฉพาะด้านส าหรับวิศวกรรมแต่ละสาขา 

 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 หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ 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 

 หลักการพื้ นฐานทางอุณหพลศาสตร์  คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  พลังงานและการ 

ถ่ายโอนพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การวิเคราะห์พลังงานส าหรับระบบปิด การวิเคราะห์

มวลและพลังงานส าหรับระบบเปิด กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหลเบื้ องต้น 

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการ

ของแบร์นูลลี ลักษณะการไหลของของไหล การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การน าความร้อน การ  

พาความรอ้น 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 

 

261394ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล     1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Laboratory 

 พื้นฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร์ 

กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล การทดลองเทอร์โมไดนามคิส์ 

 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 

 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแสและ

ก าลัง หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้
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มอเตอร์ หลักการของระบบสามเฟส ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัด

ไฟฟ้าพืน้ฐาน 

 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 

 บทน าสู่เครื่องยนต์นวัตกรรม กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การตีกรอบโจทย์ปัญหาของ

ชุมชน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

การพฒันาข้อเสนอโครงงานขนาดเล็ก ส าหรับผลิตนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

 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 าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิ เมอร์  เซรามิก  และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการ 

แปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ 

 Properties and structures of metals, alloys, ceramics and polymer, microstructures, 

mechanical properties, equilibrium diagram, heat treatment, fracture, corrosion, deterioration, 

collapse analysis 

 

264109ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน  1(0-3-2) 

 Engineering Tools and Operations Laboratory 
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 ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ท างานด้วยมือ งาน

เครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผน่ 

 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 การก าจัดวัสดุส่วนเกินออก 

การตัดโลหะและการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ และกระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ 

เครื่องจักรกลพื้นฐานส าหรับการก าจัดวัสดุส่วนเกิน เทคนิคการหล่อโลหะ และพื้นฐานของต้นทุนการ

ผลติ 

 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 

 ทฤษฎีความนา่จะเป็น ตัวแปรสุ่ม คา่คาดหมาย การแจกแจงความนา่จะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ

แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ

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 การขึ้นรูปโลหะช้ันสูงและเครื่องจักรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต พืน้ฐานของต้นทุนการผลิต 

 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 เทคนิคการตัดและขึ้นรูปโลหะช้ันสูง เครื่องมือกลสมัยใหม่ กรรมวิธีทางความร้อน 

กรรมวิธีของการเช่ือมโลหะเเบบต่างๆ 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 

 บทน าคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เครื่องมือควบคุม

คุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุม การวิเคราะหส์มรรถภาพของกระบวนการ การวิเคราะหร์ะบบการวัด 

แผนการชักสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความเชื่อถือได้ทางวิศวกรรม การจัดการคุณภาพ 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 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการและการปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ โปรแกรมการออกแบบและสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมจ าลองและ

ควบคุมระบบแขนกลหุ่นยนต์และเครื่องกัดซีเอ็นซี โปรแกรมพีแอลซี โปรแกรมการออกแบบและ

ควบคุมการผลิตดว้ยเครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ 

 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 

 โครงสร้างและการจัดองค์กรส าหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฎิบัติส าหรับการจัดการ

งานทางวิศวกรรม การจัดการอ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์กร การ

ลงทุนและการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น การจัดการ

สิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบือ้งตน้ 

 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 

 ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด 

ละเอียด ตัวน าเจาะและตัวจับยึดแบบต่างๆ งานกดขึ้นรูปและออกแบบเเม่พมิพ์ 

 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 

 การน าเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของการพยากรณ์ การจัดการของคงคลัง การวางแผน

การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการท าก าไรเพื่อการตัดสินใจ 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 

 หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบ

เบื้องต้นในการวางผังโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การวิเคราะห์การไหลของ

วัสดุ การวางแผนและวิเคราะห์สิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิต การก าหนดความสัมพันธ์

ของหน่ วยงาน ผั งโรงงานแบบต่ างๆ ส าหรับงานบริการ และงานสนับสนุนการผลิต  การ 

ขนถ่ายวัสดุ การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการวางผังโรงงาน 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 

 

264321การวิจัยด าเนินงาน       3(3-0-6) 

 Operations Research 
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 วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงาน

อุตสาหกรรม สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหา

การขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของแถวคอย  แบบจ าลองสินค้าคงคลัง การจ าลองเหตุการณ์ใน

กระบวนการการตัดสนิใจ 

 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 ขั้นตอนการปฏิบัติ และการน าไปใช้ด้านการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 

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 

 

264323วิศวกรรมการบ ารุงรักษา      3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering 

 หลักการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความน่าเชื่อถือ 

การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการบ ารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบ ารุงรักษา

แบบป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบการควบคุมและส่ั งงานการ

บ ารุงรักษา องค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการบ ารุงรักษา ระบบการจัดการบ ารุงรักษาโดยใช้
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คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุเครื่องจักร การจัดท ารายงานด้านการบ ารุงรักษา และดัชนีวัด

ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การจัดตัง้ระบบการซ่อมบ ารุง 

 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 

 หลักการและเทคนิคพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์

จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา การประเมนิบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมนิภาษีเงนิได้ 

 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

ออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมเน้นการประยุกต์ใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ขั้นสูง วิธีการ

ออกแบบแผนการทดลองและการใช้ซอฟแวร์ในการช่วยวิ เคราะห์ข้อมูลของการออกแบบ 

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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264332การจ าลองสถานการณ์      3(2-3-6) 

 Simulation 

 การออกแบบและสร้างตัวแบบการจ าลองสถานการณ์ โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ห่วงโซ่มา

คอฟ และทฤษฎีแถวคอย การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์เพื่อการ

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 การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ประสิทธิผลของ

เครื่องจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว วิธีการน าระบบลีนไปใช้ 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

ของคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบคลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า การ  
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วางผังศูนย์กระจายสินและค้าคลังสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ แบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์

และการออกแบบคลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ บทบาทของ

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบช้ันวาง การจัดการระบบ

ข้อมูลโลจิสติกส์ส าหรับคลังสินค้า การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่ง 

และกิจกรรมในคลังสนิค้า กรณีศกึษา 

 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 

 วิเคราะหร์ะบบการขนส่ง การขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล พยากรณ์

ความต้องการเดินทางขนส่ง วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่น

การจราจรและขนส่ง  การตัดสินใจในการเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบการจ าลองสถานการณ์เพื่อ

ศกึษาพฤติกรรมของระบบการขนสง่ เส้นทางการขนส่ง เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบ กรณีศกึษา 

 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     3(3-0-6) 

 Material Handling Systems Design 
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 ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์กับระบบการขนถ่ายสมัยใหม ่การแบ่งกลุ่มของ

อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถ่ายวัสดุและการวางผังภายในโรงงาน หน่วยการ

ขนถ่ายวัสดุ ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใช้งานหุ่นยนต์ในระบบการขนย้าย 

ระบบการจัดเก็บและน าออกอัตโนมัต ิ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 ความส าคัญของโลจิสติกส์และการจัดการ

ห่วงโซ่อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบความร่วมมือ บทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรมใน

ห่วงโซ่อุปทาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน

ความส าคัญของการบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การจัดซือ้ในงานโลจิ

สติกส์และในขั้นตอนหว่งโซ่อุปทาน แนวโน้มโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทานของโลก 

 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 

 

264351กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจสิติกส์      3(3-0-6) 

 Legal Aspects for Logistics 

 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้าและ

บริการ การซือ้ขายสินค้าระหว่างประเทศ การช าระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า
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ระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การน าเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า การ

จัดเก็บของในคลังสินค้าและเทอร์มินัล 

 Laws and regulations related to the logistics management such as goods and services 

procurement, international trade, international trade settlement, international transportation, multi-

modal transportation, imports and exports, warehouse and the terminal keeping 

 

264352เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์    3(3-0-6) 

 Information Technology for Logistics 

 การใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส าหรับผู้บริหาร การค านวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความ

ปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่

เกี่ยวข้องกับโลจิสตกิส์ 

 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 

 ความส าคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ในการ

จัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

กรณีศกึษาที่เกี่ยวข้อง 

 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 

 

264361หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเคร่ืองกลวิทัศน์    3(3-0-6) 

 Industrial Robotics and Machine Vision 
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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และการประยุ กต์ใช้งานในด้านการผลิต 

ส่วนประกอบ ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์ การใช้

โปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ ค าสั่งที่ใช้กับหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ 

การออกแบบและควบคุมกลุ่มหุ่นยนต์ การน าไปประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ การขน

ย้ายชิ้นงาน การขนย้ายวัสดุ การจับชิ้นงานขึ้นและลงจากเครื่องจักร การท างานของกระบวนการผลิต 

การประกอบ การตรวจสอบ การเชื่อม การหลอ่ การเลือกหุ่นยนต์ แนวความคิดพื้นฐานและเทคนิคของ

การประมวลผลภาพดิจิทัลและเครื่องกลวิทัศน์ 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 หน่วยประมวลผลกลางบัสหน่วยความจ า หน่วยด้านเข้าและด้าน

ออก เทคนิคการเชื่อมต่อและโปรแกรมควบคุมส าหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บริวารต่างๆ การออกแบบ

ซอร์ฟแวร์ เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมส าหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียน

โปรแกรมภาษาระดับสูง ล าดับช้ันและการควบคุมกระบวนการไปป์ไลน์หน่วยความจ า 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 

 

 

 

 

264363ระบบควบคุมและแบบจ าลอง     3(3-0-6) 

 Modeling and Control Systems 

 ระบบควบคุมเบื้องต้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพบล็อกฟังก์ช่ัน การถ่าย

โอนการตอบสนองของระบบ ลักษณะของระบบการควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุม

ในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับบนพื้นฐานของตัวควบคุมพีไอ 

การวิเคราะหร์ะบบการควบคุมบนหลายตัวแปร การจ าลองระบบที่ใชซ้อฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ 

 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 

 หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัตใินการผลิต หลักการพืน้ฐานของระบบและส่วนประกอบที่ใช้

ในระบบอัตโนมัติ การควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิคในกระบวนการผลิต การออกแบบวงจรบนตัว

ควบคุมลอจิกที่สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การควบคุมเครื่องมือกลเชิงตัวเลขเทียบกับการควบคุม

ด้วยมือและอัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช้ ระบบการประกอบอัตโนมัติ ระบบการ

ผลติแบบยืดหยุ่น (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

ผลติแบบยืดหยุ่น การวางแผนและการควบคุมการผลิตในระบบการผลติแบบยืดหยุ่น 

 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 

 

264372อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจทิัล    3(3-0-6) 

 Electronic and Digital Circuit 

 วัสดุสารกึ่งตัวน ารอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิดต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์แบบสองขั้ว

และสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง การใช้งานและการวิเคราะห์ในการน าไปใช้ในวงจรที่ไม่เป็นแบบ

เชิงเส้นต่างๆ ระบบตัวเลขและการค านวณในคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ รหัสฐานสอง รหัสบีซีดี 

รหัสเกรย์ รหัสแอสกี พีชคณิตบูลลีนและตารางความจริง การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรคอมบิ

เนช่ันตรรกศาสตร์ วงจรสวิทช์ช่ิง รูปแบบบัญญัติ แผนผังคาร์โน วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์ซาร์ด วง

จรแนนนอร์หลายระดับ ชนิดของวงจรเชิงผสมตรรกศาสตร์และการใช้ตรรกศาสตร์ประตูสัญญาณ การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรโดยล าดับตรรกศาสตร์ วงจรซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส ไดอะแกรม

การเปลี่ยนสภาวะ การลดรูปสภาวะการใช้ฟลิปฟลอป วงจรโดยล าดับทั่วไปที่ใช้ฟลิปฟล็อป 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 

 

264373ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ   3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence for Industrial Engineering 

 เนื้อหาและค าจ ากัดความของปัญญาประดิษฐ์ พื้นฐานของฟัซซีโลจิก โครงข่ายระบบประสาท 

ทฤษฎีกราฟ การค้นหาแบบฮิวริสติก การเล่นเกม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การประมวลผลแบบ

สัญลักษณ์ และวิธีการค้นหาข้อสรุป แนวทางการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ใน การประมวลผล 

ภาษาธรรมชาติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบผู้เช่ียวชาญ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การค้นหา

เหตุผลด้วยวิธีอรรถศาสตร ์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 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ 
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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 

 การฝึกปฏิบัติ  เรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม 

อุตสาหการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial Engineering in 

private or government sectors 

 

264399อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร    3(2-3-6) 

 Community Development Voluntary for Engineers 

 จิตอาสาเพื่อชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อที่น่าสนใจในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บริการวิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและการจัดการโครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุม

วางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกิจกรรมอาสา พื้นฐาน

งานก่อสร้าง งานไฟฟ้าพื้นฐาน พื้นฐานทางด้านระบบท่อประปาและปั๊มน้ า การเขียนรายงานและการ

น าเสนอโครงการ 

 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 

 การน าเสนอและอภิปรายหัวขอ้ที่นา่สนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี 

 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 

 ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม 

ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสียหรอืแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การ

วิเคราะห์และการควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ท างาน หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย

ความปลอดภัย องค์ประกอบด้านมนุษย์และจิตวทิยาอุตสาหกรรมเบือ้งต้น 

 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 ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ 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 

 

264414การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

 Industrial Cost Analysis 

 หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน ความรู้พื้นฐานของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต การแบ่งปันส่วนต้นทุน การจัดสรรต้นทุนและการตัดสินใจเพื่อ

การลงทุนในโครงการทางดา้นอุตสาหกรรม 

 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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264431จติวิทยาอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

 Industrial Psychology 

 จิตวิทยาการท างานเบื้องต้น ความส าคัญ หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม การ

ท างานร่วมกันระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมของงาน ปัญหาสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร การท างานร่วมกันเป็นทีมและเป็นองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม

องค์กรและความ พึงพอใจในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การฝึกอบรมและการ

พัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและมนุษย

สัมพันธ์ในการท างาน การปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน ความร่วมมือระหว่าง

ผูบ้ริหาร หัวหนา้งาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ท างาน 

 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 

 หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้าง

ชิน้งานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานของเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การเขียน

โปรแกรมควบคุมเชิงเลข การอินเทอโปเลทในระบบการผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกล

ควบคุมเชงิตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะหค์ุณสมบัติทางกลของช้ินงานหรอืผลติภัณฑ์ 

 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 

 



67 

 

264433การยศาสตร์        3(3-0-6) 

 Ergonomics 

 บทน าเกี่ยวกับการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น ชีวกลศาสตร์ การจัดท า

ฐานข้อมูลทางสรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและเครื่องจักร การ

ประยุกต์ใช้การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบเครื่องมือ 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 

 

264434การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6) 

 Computer Application for Industrial Engineering 

 การประยุกต์ใชง้านโปรแกรมส านักงานส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ งานด้านเอกสาร 

งานด้านตารางงาน การก าหนดสูตรค านวณ การเก็บข้อมูลการผลิต 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 การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใชใ้นงาน

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

ทางธุรกิจแบบมีล าดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด

ในล าดับที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการ

ปกป้องและการยึดอ านาจทางการตลาด การเล่นเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของเวลาและจ านวนครั้ง 

 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 

 

264452การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ     3(3-0-6) 

 Multimodal Transport 

 ลักษณะทั่วไปของรูปแบบการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางบกและการขนส่งทาง

อากาศ การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบโครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยง

ระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้าง

พืน้ฐานและสว่นประกอบในการด าเนินการการขนส่งหลายรูปแบบที่มปีระสิทธิภาพ และ กรณีศกึษา 

 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 ชันของการล า เลี ยงวัสดุ และการบรรจุหี บห่ อ  การจัดการประสิทธิภ าพและ 

โลจสิติกส์ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ ์การเลือกใช้อุปกรณ์ใน

การล าเลียงและขนย้าย เทคนิคเชงิคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ 

 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 

 ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า บทบาทของการจัดซื้อในการบริหาร  

โซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการจัดการของ  

ซัพพลายเออร์ การสรา้งพันธมิตรและความรว่มมอืทางการจัดซื้อ กรณีศกึษา 

 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 การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงาน

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 

 

 

 

 

 

264471การออกแบบเคร่ืองจักรกล      3(3-0-6) 

 Mechanical Design 

 ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ภ าย ใต้ โห ล ด ส ถิ ต  แ ล ะ โห ล ด เป ลี่ ย น แป ล ง  ส ป ริ ง  ส ก รู ส่ งก าลั ง แ ล ะส ก รู ยึ ด ชิ้ น งาน  

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

ไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจ าและการเชื่อมต่อของอินพุท เอ้าท์พุท การประยุกต์ใช้

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

หลักวิชาการทางการควบคุมและระบบผลิตอัตโนมัติ การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงาน

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 

 

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2     1(0-3-2) 

 Industrial Engineering Project II 

 น าสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าในโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาท าการ ออกแบบ 

ทดลองปฏิบัติ เก็บบันทึกผลข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ผล สรุปผล น าเสนอ และจัดท ารูปเล่ม

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 

 การฝึกปฏิบัติ  เรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม 

อุตสาหการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 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 เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา

หการในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial Engineering as 

a trainee in private or government sectors 

 

 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

    1. เลขสามล าดับแรก  หมายถึง สาขาวิชา 

        1.1 เลข 00x  หมายถึง หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        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 กลุ่มวชิากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

        2.1 เลข 1  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

        2.2 เลข 2  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

        2.3 เลข 3  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

        2.4 เลข 4  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

    3. เลขในล าดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

        3.1 เลข 0  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

อุตสาหการ 

        3.2 เลข 1  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวชิาแกนวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

        3.3 เลข 2  หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวชิาบังคับวิศวกรรมการจัดการ

และระบบการผลิต 
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        3.4 เลข 3  หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวชิาเลือกวิศวกรรมการจัดการ

และระบบการผลิต 

        3.5 เลข 4  หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวชิาบังคับการจัดการโซ่

อุปทานและโลจิสติกส์ 

        3.6 เลข 5  หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวชิาเลือกการจัดการโซ่อุปทาน

และโลจสิติกส์ 

        3.7 เลข 6  หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับการควบคุมและการ

ผลติอัตโนมัติ 

        3.8 เลข 7  หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวชิาเลือกการควบคุมและการ

ผลติอัตโนมัติ 

        3.9 เลข 9  หมายถึงรายวิชาในกลุ่มการฝึกงาน โครงงาน การ

ค้นคว้าอิสระ สหกิจศกึษา และสร้างเสริม

ประสบการณ์ 

    4. เลขในล าดับที่ 6  หมายถึงอนุกรมของรายวิชา 
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3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นายจักรทอง ทองจัต ุ 35401002XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต

และอัตโนมัต ิ

มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยันเรศวร 2543 

2* นายทรงวุฒ ิประกายวิเชียร 35709001XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุร ี

2535 

3 นายพงศ์วิทย ์พรมสุวรรณ 36599005XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2554 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

4* นายอธิคม บุญซื่อ 35599001XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2551 

2541 

5 นายอโณทัย กลา้การขาย 36501004XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. 

 

วิศวกรรมระบบการผลิต

และอัตโนมัต ิ

มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

2549 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 

6* นางสาวอัจฉราวด ีแก้ววรรณด ี 36599001XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Industrial and Systems 

Engineering 

The University of Oklahoma, U.S.A. 2558 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

2544 

7 นายเอราวิล ถาวร 25601000XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2555 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยันเรศวร 2551 

8* นายเอกชัย แผน่ทอง 15506000XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลยันเรศวร 2555 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยันเรศวร  2552 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

1 นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ - M.S. Industrial Management  

2 นายพนัส นัถฤทธิ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Mechanical and Systems 

Mechatronics 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

2538 

2535 

2532 

3 นายภานุ บูรณจารุกร ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

2549 

2540 

2538 

4 

 

 

 

นายภูพงษ์ พงษ์เจรญิ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Industrial Engineering 

Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

2544 

 

 

5 นางสาวเมธิน ีพงษ์ประภาพันธ์ - M.Lm. Logistics Management  

6 นายรวมพล จันทศาสตร์ - บธ.ม. การจัดการโลจสิติกส์  

7 นายสุชาติ แย้มเมน่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

Mechanical Engineering 

Electrical Engineering 

2544 

2541 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2531 

8 นายสุรัตน์ จันทองปาน - บธ.ม. การจัดการโลจสิติกส์  

9 นายศิษฎา สิมารักษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ M.Eng. 

วศ.บ. 

Manufaturing Engineerin 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

2542 

10 นายอภิชัย ฤตวิรุฬห์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

Industrial Engineering 

Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

11 นายอ านวย แก้วใส - Ph.D. 

MBA 

MBA 

M.SC. 

B.BA. 

Logistics 

Logistics and Supply Chain 

Marketing 

Agriculture 

Community 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ประสบการณ์ภาคสนามมีส่วนช่วยให้นิสิตน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการและประยุกต์ใช้กับ

งานจริง โดยในหลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ใน

วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ โดยให้นิสิตได้เข้าไปฝึกฝนทักษะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 280 ช่ัวโมง (จ านวน 

3 หน่วยกิต หรือรายวิชา 264492 การฝึกงาน (Professional Training) โดยให้นิสิตได้เข้าไปฝึกฝนทักษะ

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 580 ช่ัวโมง (จ านวน 6 หน่วยกิต) หรือรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา (Co-

operative Education) โดยให้นิสิตได้เข้าไปฝึกฝนทักษะเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (จ านวน 6 หน่วยกิต) 

ในสถาบัน องค์กรของรัฐและ/หรอืเอกชน ที่มีการด าเนินงานทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ 

ส าหรับนิสิตที่ เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการ นิสิตต้องฝึกฝนทักษะในองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่มีการด าเนินงานในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้นิสิตได้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใน

การท างานจริง ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝึกความ

รับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับขององค์กรที่รับนิสิตเข้าฝึกฝน

ทักษะ โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1. นิสิตสามารถเลือกสถานที่ฝึกฝนทักษะได้เองแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 

ผูป้ระสานงานประจ าสาขาวิชา 

2. สถานที่ฝึกต้องจัดให้มีวิศวกรอุตสาหการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ

ซึ่งเรียกว่าวิศวกรพี่เลี้ยง เป็นผูม้อบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมินผลการ

ฝกึฝนทักษะ 

3. สถานประกอบการต้องสามารถจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกฝนทักษะในวันเปิดท าการของ

สถานประกอบการ วันละ 6 - 8 ช่ัวโมง ระยะเวลาในการฝึก 7-10 สัปดาห์ ทั้งนี้ รวม

เวลาในการฝึกต้องไม่น้อยกว่า 280 ช่ัวโมง 

4. สาขาวิชาต้องจัดให้มกีารปฐมนเิทศเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะให้นสิิต ก่อนที่นสิิตไปฝกึ 

5. ในระหว่างการฝึกฝนทักษะถือว่านิสิตเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น และต้อง

ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการนัน้อย่างเคร่งครัด 

6. ในระหว่างการฝึกฝนทักษะนิสิตต้องบันทึกรายงานผลการฝึกในแต่ละวันโดยสรุปย่อเป็น

เนื้อความสั้นๆ และให้รวบรวมส่งให้สาขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝึก หรือตามที่อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาก าหนด 
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7. ในระหว่างการฝึกฝนทักษะสาขาวิชาต้องจัดให้มีอาจารย์ไปนิเทศนิสิตฝึกอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ซึง่อาจเป็นการนเิทศ ณ สถานที่ฝึก หรอื การนเิทศผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

8. เมื่อสิ้นสุดการฝึกสาขาวิชาต้องจัดให้นิสิตมีการน าเสนอประสบการณ์ในการฝึกฝนทักษะ 

ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของการน าเสนอปากเปล่าหรอืแบบโปสเตอร์ 

9. กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่นิสิตไม่สามารถฝึกได้ครบ 280 ช่ัวโมง หรอื ได้รับรายงานจากสถาน

ประกอบการว่านิสิตกระท าผิดกฏร้ายแรงของบริษัท ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รวบรวมข้อมูล และเสนอใหค้ณบดีเป็นผู้ตัดสนิชีข้าด 

10. การประเมินผลจะพิจารณาเกรดเป็นผ่าน S (Satisfactory) และไม่ผ่าน U (Unsatisfactory) 

ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตได้รับทราบ

ก่อนการฝึกฝนทักษะ 

ส าหรับนิสติที่เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264492 การฝึกงาน นิสติต้องฝึกงานในองค์กรของ

รัฐหรอืเอกชนที่มีการด าเนนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้นิสิตได้มี

การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างานจริง ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความ

แตกต่างหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติ

ตามกฏข้อบังคับขององค์กรที่รับนิสติเข้าฝกึงาน โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1. นิสิตสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้เองแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ 

ผูป้ระสานงานประจ าสาขาวิชา 

2. สถานที่ฝึกงานต้องจัดให้มีวิศวกรอุตสาหการหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากสถาน

ประกอบการซึ่งเรียกว่าวิศวกรพี่เลี้ยง เป็นผู้มอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และ

ประเมินผลการฝึกงาน 

3. สถานประกอบการต้องสามารถจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในวันเปิดท าการของสถาน

ประกอบการ วันละ 6 - 8 ช่ัวโมง ระยะเวลาในการฝึกงาน 12 - 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ รวม

เวลาในการฝึกงาน ต้องไม่น้อยกว่า 580 ช่ัวโมง 

4. สาขาวิชาต้องจัดให้มกีารปฐมนเิทศเกี่ยวกับการฝึกงานให้นิสติ ก่อนที่นสิิตไปฝกึงาน 

5. ในระหว่างการฝึกงานถือว่านิสิตเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น และต้องปฏิบัติ

ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการนัน้อย่างเคร่งครัด 



80 

 

6. ในระหว่างการฝึกงานนิสิตต้องบันทึกรายงานผลการฝึกงานในแต่ละวันโดยสรุปย่อเป็น

เนื้อความสั้นๆ และให้รวบรวมส่งให้สาขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝึกงาน หรือตามที่

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาก าหนด 

7. ในระหว่างการฝึกงานสาขาวิชาต้องจัดให้มีอาจารย์ไปนิเทศนิสิตฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ซึ่งอาจเป็นการนเิทศ ณ สถานที่ฝึกงาน หรอื การนเิทศผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

8. เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานสาขาวิชาต้องจัดให้นิสิตมีการน าเสนอประสบการณ์ในการฝึกงาน 

ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของการน าเสนอปากเปล่าหรอืแบบโปสเตอร์ 

9. กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่นิสิตไม่สามารถฝึกงานได้ครบ 580 ช่ัวโมง หรือ ได้รับรายงานจาก

สถานประกอบการว่านิสิตกระท าผิดกฏร้ายแรงของบริษัท ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรรวบรวมข้อมูล และเสนอใหค้ณบดีเป็นผู้ตัดสนิชีข้าด 

10. การประเมินผลจะพิจารณาเกรดเป็นผ่าน S (Satisfactory) และไม่ผ่าน U (Unsatisfactory) 

ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตได้รับทราบ

ก่อนการฝึกงาน 

ส าหรับนิสิตที่เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา นิสิตจะต้องปฏิบัติตามคู่มือ

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาและประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วยการด าเนินการสหกิจศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ

นิสติโดยพิจารณาเกรดเป็น ผา่น S (Satisfactory) และ ไม่ผ่าน U (Unsatisfactory) 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 1. บูรณาการความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อน าไปปฏิบัติงานทางวิศวกรรมอุตสาหการได้อย่าง

เหมาะสม 

 2. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ รวมทั้งแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

 3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

 4. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร และเรียนรู้การท างานรว่มกับคนหมูม่ากที่มีความ

แตกต่างกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได้ 

 5. มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 
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 4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาฤดูร้อนของช้ันปีที่ 3 ส าหรับรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการ หรอื 

ภาคการศกึษาปลายของช้ันปีที่ 4 ส าหรับรายวิชา 264492 การฝกึงาน หรอื 

ภาคการศกึษาปลายของช้ันปีที่ 4 ส าหรับรายวิชา 264493 สหกิจศกึษา 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 เป็นไปตามตารางการท างานของหน่วยงานที่นิสิตเข้ารับการฝึกก าหนด โดยมีระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 280 ช่ัวโมง ส าหรับการฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ หรือมี

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 580 ช่ัวโมง ส าหรับการฝึกงาน หรอืเป็นไปตามตารางการท างานของหน่วยงานที่

นิสติเข้ารับสหกิจศึกษาก าหนด โดยมีระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา (16 สัปดาห์ หรอื 4 เดือน) 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตด าเนินงานโครงงานหรืองานวิจัยผ่านการเรียนในรายวิชา 264391 

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (Industrial Engineering Project I) และรายวิชา 264491 โครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (Industrial Engineering Project II) โดยก าหนดให้นิสิตด าเนินงานเป็นกลุ่ม

หรือเดี่ยว จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีได้ไม่เกิน 3 คน หัวข้อโครงงานที่นิสิตต้องศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับ

งานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงงานทางด้านอื่นๆ  ที่สามารถน าองค์ความรู้ทางวิศวกรรม 

อุตสาหการไปประยุกต์ใช้ได้ โดยทั่วไปงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการจะแบ่งออกเป็น 8 แขนงวิชา

ย่อย คือ กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลติ กลุ่มความรูด้้านระบบงานและความปลอดภัย กลุ่ม

ความรู้ด้านระบบคุณภาพ กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการ

ผลิตและด าเนินการ กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มความรู้

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และกลุ่มความรูด้้านเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ ซึ่งนิสิตสามารถเลือกท า

โครงงานได้ตามกลุ่มย่อยที่นิสิตสนใจและมีความถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานที่มคีวามเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มย่อยนั้น การประเมินผลรายวิชาโครงงานทางดา้นวิศวกรรมอุต

สาหการจะพิจารณาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และการน าเสนอของนิสิต โดย

คณะกรรมการสอบโครงงาน คณะกรรมการสอบโครงงานประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ

อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในโครงงานจ านวนอย่างนอ้ย 2 ท่าน 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถสืบค้นขอ้มูล ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาของโครงงานได้ 

2. สามารถปรับใช้ความรูแ้ละเลือกใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของโครงงานได้ 

3. สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่าง

สร้างสรรค ์

4. มีความรับผดิชอบในการท างานตามการแบ่งงานที่มอบหมาย 

5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหา

ของโครงงานได้ 

6. มีทักษะในการเขียน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

7. มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศึกษาให้ผู้รับฟังเข้าใจได้ และเชื่อมั่นใน 

ผลการศกึษาของนสิิต 

 5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ 3 ส าหรับรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 1 และ 

ภาคการศึกษาต้นของช้ันปีที่  4 ส าหรับรายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  รายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  1 หนว่ยกิต 

  รายวิชา 264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2  1 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรยีมการ 

กระบวนการเตรียมการจะด าเนนิงานภายใต้รายวิชา โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1 

1. นิสติจัดกลุ่มตามความสมัครใจ 2-3 คน และเลือกประเด็นที่สนใจ 

2. หลังจากได้ประเด็นที่สนใจแล้ว นิสิตติดต่ออาจารย์ในสาขาวิชาขอให้อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา

โครงงาน 

3. หากอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้ว นิสิตก าหนดหัวข้อโครงงาน และน าเสนอถึงที่มาและ

ความสาคัญของหัวข้อโครงงานที่เลือก เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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4. นิสิตทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนของหัวข้อ ประเมินความเป็นได้ที่

จะด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ค้นหาหลักการที่อาจน ามาประยุกต์ใช้ในโครงการได้ หรือเปรียบเทียบ

ผลลัพธ์เพื่อยนืยันความถูกต้องการผลที่ได้จากโครงงาน 

5. นสิิตก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

6. นิสติศกึษารวบรวมหลักการหรอืทฤษฎีที่อาจจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการ 

7. ก าหนดแผนการด าเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย 

8. นิสิตจัดเตรียมรายงานข้อเสนอโครงงานฉบับเต็มเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและยื่นขอ

อนุมัตขิ้อเสนอโครงการต่อสาขาวิชา 

9. สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา

และอาจารย์ในสาขาวิชาจ านวน 2 คน 

10. นิสติน าเสนอข้อเสนอโครงการตอ่คณะกรรมการ 

11. ให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงงาน ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของรายวิชาหรือไม่ ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ มีความเหมาะสมหรือไม่ หาก

คณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ให้คณะกรรมการตัดสินให้นิสิตสอบผ่าน และได้ล าดับขั้น  S 

หากเห็นว่าไม่เหมาะสม อาจพิจารณาให้ปรับแก้ และอาจพิจารณาให้นิสิตได้ล าดับขั้น I นิสิตที่ไม่

สามารถน าเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด นิสิตจะได้

ล าดับขั้น U 

12. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงงาน ให้สาขาวิชาเสนอขออนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนการท าโครงงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลจะด าเนินงานภายใต้รายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 2 ทั้งนี้นิสิตต้องสอบผ่านในรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาก่อน 

จงึจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2 ได้ 

1. ในการด าเนินงานนิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้รับทราบอย่าง

สม่ าเสมอ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานต้องเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้า ความถูกต้องของระเบียบวิธี

วิจัยที่นิสิตใช้ รวมถึงให้ค าแนะน าในกรณีที่นิสิตพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงงาน อย่าง

สม่ าเสมอ 
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2. สาขาวิชาต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อให้นิสิตแต่ละกลุ่มมีการน าเสนอความก้าวหน้าอย่างน้อย 2 

ครั้ง 

3. เมื่อนิสิตได้ท าโครงงานจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่ได้ก าหนดไว้ในข้อเสนอ

โครงงาน ให้นสิิตจัดท ารายงานผลการด าเนนิโครงงานฉบับเต็ม 

4. เมื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตยื่นความจ านงต่อสาขาวิชา

โดยความเห็นชอบของอาจารย์ เพื่อขอสอบโครงงาน 

5. เมื่อนิสิตยื่นความจ านงขอสอบโครงงาน ให้สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ในสาขาวิชาหรือนอก

สาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญในหัวข้อที่สัมพันธ์กับหัวข้อโครงงานของนิสิตเป็นกรรมการสอบโครงงาน

อย่างน้อย 3 คนซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาหรือนอกสาขาวิชาจ านวน 2 

คน 

6. กระบวนการสอบ นิสิตต้องน าเสนอผลการด าเนินโครงงานต่อกรรมการสอบประมาณ 10 - 15 

นาที และตอบถามคณะกรรมการ การสอบควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 

7. การประเมนิผลมีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

7.1 กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่านิสิตได้ด าเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของ

โครงงาน และเนื้อหาของรายงานมีความถูกต้องสมเหตุสมผล ให้คณะกรรมการตัดสินให้นิสิตสอบผ่าน

และได้ล าดับขั้น S 

7.2 กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่านิสิตได้ด าเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของ

โครงงานแล้ว แต่เนื้อหาของรายงานยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข คณะกรรมการอาจเสนอให้แก้ไขรายงานและ

ให้สอบใหม่ในระยะเวลาที่ก าหนด 

7.3 กรณีที่นิสิตไม่สามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด อาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานอาจพิจารณาให้ล าดับขั้น I หรอื U 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. สามารถมองภาพรวมของกระบวนการ

ท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 

เพื่อท าการวินิจฉัยหาปัญหา เรียงล าดับ

ความส าคัญ และระบุถึงปัญหาที่ควรได้รับ

การแก้ไขได้ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดและความ

เป็นไปได้ 

1. ก าหนดให้มีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน

รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

ระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการ

วินิจฉัยภาพรวมของปัญหาตามองค์ความรู้รายวิชา  

2. ก าหนดให้มีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน

รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต์และระดับ

วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการวินิจฉัยภาพรวมของปัญหาด้วย

การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  

3. ก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

2. สามารถสร้างทางเลือกในการแก้ ไข

ปัญหาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งในทางสังคม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่

เหมาะสม 

1. ก าหนดให้มีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน

รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

ระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการ

วินิจฉัยภาพรวมของปัญหาตามองค์ความรู้รายวิชา  

2. ก าหนดให้มีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน

รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต์และระดับ

วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการวินิจฉัยภาพรวมของปัญหาด้วย

การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  

3. ก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

3. สามารถบูรณาการหลักการและทฤษฎี

ทางวิศวกรรมอุตสาหการร่วมกับซอฟแวร์ที่

1. การก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264311 การ

เขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ , และ 264413 



86 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

4. สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างมีความ

น่าเชื่อถือและโน้มน้าวให้เกิดความสนใจ 

ตลอดจนสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ผล

ตอบกลับเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 

1. ก าหนดให้มีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน

รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

ระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการ

วินิจฉัยภาพรวมของปัญหาตามองค์ความรู้รายวิชา  

2. ก าหนดให้มีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน

รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต์และระดับ

วิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการวินิจฉัยภาพรวมของปัญหาด้วย

การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ  

3. ก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม 

  (2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศร ีและคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

  (4) สามารถบอกผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม ที่มีต่อโลก เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความเข้าใจในจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ และกรอบ

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

      2.1.2 วิธีการสอน 

     คุณธรรมจริยธรรมควรเป็นสิ่งที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่สถาบันครอบครัว

และสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น กลยุทธ์การสอนในข้อ 1.1 - 1.3 ควรเป็นรูปแบบที่อาจารย์

ผูส้อนเป็นผู้สร้างสถานการณ์เพื่อใหผู้้เรียนได้มีการแสดงออกซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ 
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จากนั้นจึงท าการวัดและประเมินผล ส่วนข้อ 1.4 และ 1.5 เป็นสิ่งที่นิสิตอาจไม่เคยรู้มาก่อน กลยุทธ์การ

สอนอาจใช้การบรรยาย การอภปิรายร่วมกัน หรือการมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า แล้วเขียนรายงาน

หรอืน าเสนอ 

      2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1) ความตระหนัก ย่อมแสดงออกผ่านการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม 

ดังนั้นการประเมินผลอาจใช้การพูดคุยสอบถามเพื่อตรวจสอบทัศนติหรือการสังเกตพฤติกรรมใน

สถานการณท์ี่ผู้สอนสร้างขึ้น 

  (2) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีขึ้นเพื่อความสงบสุขของการอยู่ร่วมกัน การละเมิดย่อม

ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น การประเมินผลข้อนี้ควรพิจารณาจากพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนร าคาญให้ผู้อื่นภายใต้สถานการณ์ที่ผู้สอนสร้างขึน้ 

  (3) ผูท้ี่เคารพสิทธิ์ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่นย่อมรักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม่

ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่หาเหตุเพื่อดูถูกเหยียดหยามคนอื่น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และไม่

ดูถูกความสามารถของผู้อื่น การประเมินผลข้อนี้ควรพิจารณาจากพฤติกรรมที่รักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม่

ละเมดิสิทธิ์ผู้อื่น และรับฟังผู้อื่น ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้สอนสรา้งขึ้น 

  (4) การประเมินผลอาจใช้การสอบ การให้เขียนรายงาน หรือน าเสนอ การตอบค าถาม 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการอธิบายผลกระทบจากการใชค้วามรูท้างวิศวกรรมได้ 

  (5) การประเมินผลแยกพิจารณาเป็น 2 ด้านคือ ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ด้าน

วิชาการจะประเมินจากพฤติกรรมในการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น การไม่

แอบอ้างผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ในด้านวิชาชีพ การประเมินจะลงลึกเพียง

การทดสอบความรู้ความเข้าใจ การประเมินอาจใช้การสอบ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การถาม

ตอบ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจดจ าและการอธิบาย 

 2.2 ด้านความรู้ 

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1) รู้ เข้าใจ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทั่วไป ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

พืน้ฐานทางวิศวกรรม ในงานทางวิศวกรรมได้ 

  (2) รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการส าคัญทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ 

  (3) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ 

เป็นต้น มาประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได้ 
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  (4) สามารถเลือกใช้หลักการหรือเครื่องมอืในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ได้อย่างเหมาะสม 

  (5) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการในการ

แก้ไขปัญหาในงานจรงิได้ 

      2.2.2 วิธีการสอน 

     มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน กระตุ้นให้เกิด

ความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ใน

ธรรมชาติเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงตัวอย่างในการน า

ความรูม้าใช้แก้ปัญหา หรอืบูรณาการความรู้จากศาสตรต์่างๆ เพื่อแก้ปัญหา 

      2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1) ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก ส าหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรม อาจพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

ของรายวิชานั้นๆ ส่วนรายวิชาเฉพาะสาขาที่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม 

เป็นพืน้ฐานหรอืเป็นเครื่องมอืในการศกึษา อาจประเมนิจากความสามารถในการประยุกตใืช้ความรู้ 

  (2) ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของ

รายวิชานั้นๆ 

  (3) ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก โดยพิจารณาจากความสามารถในการบูรณาการ

ความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ มาประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได้ 

  (4) ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก โดยพิจารณาจากความสามารถในการเลือกใช้

เครื่องมือหรอืการประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

  (5) ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก โดยใช้โจทย์ปัญหาจากงานจริงหรือโจทย์ใน

หนังสือหรอืต าราที่ใกล้เคียงกับงานจรงิ โดยพิจารณาจากความสามารถในการหาค าตอบของปัญหา 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ด ี

  (2) สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเฉพาะ

สาขาได้ 
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  (3) สามารถออกแบบและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการ

ทดลอง หรือสามารถรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และคิดค านวณ เพื่อพิสูจน์ ตรวจสอบ วินิจฉัย 

ประเมิน หรอืหาข้อสรุปปัญหาทางวิศวกรรมเฉพาะสาขาได้ 

  (4) สามารถออกแบบระบบ ส่วนประกอบของระบบ หรอืกระบวนการ ในงานวิศวกรรม 

อุตสาหการ ได้ตามข้อก าหนด หรือความต้องการ ภายใต้ข้อจ ากัดในการท างจริง เชน่ ข้อจ ากัดทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง จริยธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คววามเป็นไปได้ในการ

ผลติ หรอื ความยั่งยืน เป็นต้น 

  (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้หม่ๆ ได้ 

      2.3.2 วิธีการสอน 

  (1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการฝึกให้นิสิตได้

ทดลองระบุและก าหนดขอบเขตของปัญหา รวบรวมข้อมูล จ าแนกข้อมูลว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือ

ข้อคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูล คาดเดาค าตอบที่เป็นไปได้ ใช้ตรรกะได้อย่างถูกต้องในการหา

ค าตอบของปัญหา จากนั้นจงึประเมนิและสรุป 

  (2) แสดงตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหา และมอบหมายงานให้แก้โจทย์ปัญหาดว้ยตัวเอง 

  (3) ในรายวิชาปฏิบัติการบางหัวข้อ ผู้สอนอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของงานนั้น จากนั้น

ให้นสิิตออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลองด้วยตนเอง 

  (4) อธิบายข้อควรพิจารณาในการออกแบบ มอบหมายงานออกแบบชิ้นงาน หรือ

กระบวนการ หรือระบบทางวิศวกรรม ในรูปแบบของโจทย์การบ้าน โครงงานย่อย โครงงานตลอดภาค

การศกึษา 

  (5) มอบมายงานให้ค้นคว้าแล้วเขียนรายงาน เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายในช้ันเรียน 

พานสิิตออกไปศกึษาดูงาน ก าหนดให้มีการฝกึงาน การท าโครงงานทางวศิวกรรม 

      2.3.3 การวัดและประเมินผล 

  (1) ใช้การสอบ การเขียนรายงาน การน าเสนอ หรือการตอบค าถาม เป็นเครื่องมือใน

การวัดผล โดยประเมินจากความสามารถในการระบุและก าหนดขอบเขตของปัญหา รวบรวมข้อมูล 

จ าแนกข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูล การคาดเดาค าตอบที่เป็นไปได้ การใช้ตรรกะได้อย่าง

ถูกต้องในการหาค าตอบของปัญหา การประเมนิและสรุป 
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  (2) ใช้การสอบเป็นเครื่องมือในการวัดผล โดยประเมินจากความถูกต้องในการตั้ง

สมการความสัมพันธ์ แทนค่า หาค าตอบ และแปลผลการค านวณ 

  (3) ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

  (4) ใช้การสอบ รายงาน การน าเสนอ หรือการตอบค าถามเป็นเครื่องมือในการวัดผล 

โดยประเมินจากผลการทดลองและขอ้สรุปที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  (5) ใช้การสอบ รายงาน การน าเสนอ และโครงงานออกแบบเป็นเครื่องมอืในการวัดผล 

โดยประเมินจากการบรรลุจุดมุ่งหมายในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ความสมเหตุสมผลของการ

ออกแบบภายใต้ขอ้จ ากัดต่างๆ 

  (6) ใช้ผลงาน รายงาน หรือการน าเสนอ เป็นเครื่องมือในการวัดผล โดยประเมินจาก

ความรูห้รอืชิน้งานที่ได้รับจากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกงานหรอืการท าโครงงาน 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ สามารถด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรมได้ 

  (2) สามารถริเริ่ม เสนอแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ หรือแสดง

จุดยืนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึง การมี

ส่วนรว่มในการแก้ไขสถานการณต์่างๆ 

  (3) ตระหนักและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชพี 

  (4) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในทีมตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  (5) มีจิตส านึกด้านความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อม 

      2.4.2 วิธีการสอน 

  (1) การสร้างสถานการณ์จ าลองโดยมอบหมายให้ท างานกลุ่ม หรือส่งเสริมให้นิสิตร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อนิสติแตล่ะคนได้มปีฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

  (2) การสร้างสถานการณ์จ าลองหรือให้นิสิตอยู่ภายใต้สถานการณ์จริง เพื่อเปิดโอกาส

ให้นิสิตได้อภิปราย ตอบค าถาม แสดงจุดยืน ได้เสนอความคิดเห็น และได้แสดงความสามารถในการแก้

สถานการณ ์
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  (3) การมอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้านอกจากเนื้อหาที่สอนหรือให้เรียนรู้ด้วย

ตนเองในบางหัวข้อ นอกจากนี้อาจส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ เข้าร่วม

ประชุมสัมมนา หรอืการประชุมวิชาการ จัดให้มกีารดูงานนอกสถานที่และการฝึกงาน 

  (4) การสร้างสถานการณ์จ าลองโดยมอบหมายงานกลุ่ม โดยอาจมอบหมายหลายงาน

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ท าหน้าที่หลายบทบาท ทั้งการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม หรืออาจ

ส่งเสริมใหน้ิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย หรอืองค์กรต่างๆ เพื่อ

ฝกึให้นิสิตได้เรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นในสาขาวิชา คุณวุฒิ และวัยวุฒิที่แตกต่าง นอกจากนี้อาจให้

นิสติไปฝกึงานในสถานประกอบการ 

  (5) การสร้างสถานการณ์จ าลองในวิชาปฏิบัติการ โดยชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

การปฏิบัติการ การจ ากัดหรือควบคุมของเสียหรือข้อค านึงเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม จากนั้น

สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

      2.4.3 การวัดและประเมินผล 

  (1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมขณะท างานกลุ่ม โดยพิจารณาจากปฏิสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบ

ข้าง และการปรับตัวในสถานการณต์่างๆ 

  (2) ใช้การสังเกตพฤติกรรมขณะเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดยประเมินจากความสามารถ

ในการอภปิราย การตอบค าถาม การแก้สถานการณ์ รวมถึงการมีสว่นร่วมในงาน 

  (3) ใช้รายงาน การน าเสนอ การตอบค าถาม 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) มีทักษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมได้ 

  (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์หรือข้อมูลทาง

สถิตไิด้ 

  (3) มีทักษะในการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

  (4) มีทักษะในการตดิต่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 

  (5) มีทักษะในการใช้เครื่องมอืพื้นฐานและเครื่องมอืที่ทันสมัยที่จ าเป็นต่อการปฎิบัติงาน

ทางวิศวกรรมได้ 
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      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน

ระหว่างผู้เรยีน ผูส้อน และผูเ้กี่ยวข้องอื่นๆ 

  (2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณเ์สมือนจริง พร้อมทั้งน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

      2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึษาต่างๆที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

  (3) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานรว่มด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (4) ทักษะการเขียนรายงาน 

 2.6 สุนทรยีภาพ 

      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย และวัฒนธรรมสากล 

      2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     จัดกิจกรรมเสริมที่สอดคล้องกันระหว่างงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการและคุณค่า

ของวัฒนธรรม เชน่ การส่งนิสติเข้าร่วมแข่งขันโครงการต่างๆ 

      2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

     ประเมินจากผลการน าเสนอผลงานหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี) 

      2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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      2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) ในรายวิชาที่มกีารปฏิบัติทางวชิาชีพ จะเน้นย้ าในเรื่องของความปลอดภัยก่อนปฏิบัติ 

  (2) จัดกิจกรรมที่มีเสริมทักษะการน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยเน้นในเรื่องของบุคลิกภาพ

ระหว่างการน าเสนอ 

      2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

  (1) ประเมินจากการปฏิบัติงานของนิสิตตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ

หอ้งปฏิบัติการ 

  (2) ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์ระหว่าง

การน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

 2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

      2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

  (1) สามารถปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถ

ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ หลักการท างาน พิสูจน์สมมุติฐาน หรือตรวจสอบและ

ประเมิน และสามารถตรวจสอบ ถอดประกอบ ติดตั้ง บ ารุงรักษา อุปกรณ์ กลไก และเครื่องจักรกล

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวศิวกรรมอุตสาหการได้ 

  (2) มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการแข่งขันรูปแบบใหม่ กฎกติกาของเกม การชนะด้วย

ทีม โซ่อุปทานในเชิงระบบ การสร้างต้นแบบโซ่อุปทาน ซอฟต์แวร์โซ่อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน และผล

การปฏิบัติ 

      2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

  (1) จัดการเรียนการสอนความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมอุตสาหการมาแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ และมีการพาไปศึกษาดูงานตามสถาน

ประกอบการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นิทรรศการ การแสดง การประกวด การแข่งขัน การ

ฝกึอบรม การสัมมนา การสอนพิเศษหรอืเสริม การสั่งงานหรอืรายงาน ฯลฯ 

  (2) จัดให้นิสิตต้องผ่านการเรียนรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการ (Skills and Experience in Industrial Engineering) หรือรายวิชา 264492 การ
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ฝึกงาน (Professional Training) หรือผ่านสหกิจศึกษาในรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา (Co-operative 

Education) ในภาคปลายของการศกึษาช้ันปีที่ 4 

      2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

  (1) การประเมินความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการมา

แก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ จากรายงานสรุป หรอืผลงาน หรอืการน าเสนอผลงาน 

  (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานในรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ใน

วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ (Skills and Experience in Industrial Engineering) หรือการปฏิบัติงานใน

รายวิชา 264492 การฝึกงาน (Professional Training) หรือการปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชา 264493 

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรบัผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.1 วชิาศึกษาทั่วไป บังคับ 

 001101 การใช้ภาษาไทย ● ○    ● ●    ●    ● ○ ○       ●  ●     

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียม

ความพร้อม 
● ●    ● ● ●   ●    ● ● ●       ●       

 001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกวา้ง ● ●    ● ● ●   ●    ● ● ●       ●       

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ● ●    ● ● ●   ●    ● ● ●       ○       

 002201 พลเมอืงใจอาสา ● ●    ● ●    ○ ○   ● ● ●    ● ○  ○  ○     

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม ● ●    ● ●    ○ ○   ○ ● ●    ○ ○  ○  ○     
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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 การสื่อสารในสงัคม

ดิจิตอล 
 ●    ● ● ●   ● ●   ●  ○    ●     ○     

 003201 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 
 ●    ● ● ●   ●    ●  ●    ● ●    ○ ● ○   

 004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ ● ●    ● ● ●    ●   ○ ○ ○    ○   ○  ●     

 004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 
● ●    ● ● ●    ●   ● ●        ●  ●  ●   

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน 

2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 

 241151 แคลคูลัส 1  ○ ○   ● ●    ● ● ● ●  ○  ○ ○   ○         

 241152 แคลคูลัส 2  ○ ○   ● ●    ● ● ● ●  ○  ○ ○   ○         
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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) 

 241253 แคลคูลัส 3  ○ ○   ● ●    ● ● ● ●  ○  ○ ○   ○         

 242101 หลักเคมี  ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● ●  ● ○  ●   ○         

 244101 ฟิสิกส์ 1  ○ ○ ○  ● ● ●   ● ● ● ●    ○    ○         

 244102 ฟิสิกส ์2  ○ ○ ○  ● ● ●   ● ● ● ●    ○    ○         

2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางภาษา 

 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
● ● ● ●  ● ●    ●     ● ● ● ●   ●         

2.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 

 226101 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
 ○       ● ○ ● ● ●   ●   ●  ● ○ ○        

 261101 เขียนแบบวศิวกรรม ○ ○  ●  ●     ○     ●   ○  ○   ○     ○ ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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) 

 261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  ○  ●  ●     ○        ○     ○ ○      

 261210 กลศาสตร์ของแข็ง

พื้นฐาน 
 ○  ●  ●     ○        ○     ○ ○    ○ ○ 

 261230 ความร้อนและของไหล  ○   ● ○ ●    ○   ○ ○    ○      ○    ○  

 261394 ปฏบัิตกิารวศิวกรรม 

เครื่องกล 
 ● ○   ○ ○  ● ○ ○ ●   ○ ○   ● ○  ○  ○ ○      

 262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●      

 264101 วัสดุวิศวกรรม ○ ● ○  ● ● ● ○ ○ ○ ○    ● ○  ○ ○  ○  ○  ○      

 264201 กรรมวธีิการผลิต  ○  ○ ● ○ ●   ○ ○         ●     ○  ●  ●  

 264202 สถิตวิศิวกรรม  ○   ●   ● ● ○   ○  ○    ○   ●  ○       

2.2 วชิาเฉพาะด้าน 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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

วศิวกรรมอุตสาหการ 
 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 

 264312 การจัดการทาง

วศิวกรรม 
   ○ ●   ● ● ○   ○  ○    ○     ○ ●      

 264313 วศิวกรรมเครื่องมือ  ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○      ○ ● ○ ○  ○ ○    ●  

 264314 การวางแผนและควบคุม 

การผลิต 
 ○ ○  ● ● ● ○ ○ ○  ○ ○  ○    ○   ○   ○    ●  

 264315 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม 
   ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   ●  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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 วศิวกรรมความ

ปลอดภัย 
 ●  ● ●   ● ● ○   ○  ○    ○     ○ ●  ●    

 264413 ปฏบัิตกิารวศิวกรรม 

อุตสาหการ 
 ○ ○  ● ○ ● ○ ● ○  ○ ○ ○      ○ ○ ○ ○ ○ ○  ●  ●  

 264414 การวเิคราะห์ต้นทุนทาง

อุตสาหกรรม 
   ○ ● ○  ● ○ ● ○ ● ●      ○   ○   ○      

 264491 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 2 
●  ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●   ○ ○  

2.2.2 กลุ่มวิชาชพีวศิวกรรมอุตสาหการ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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 วชิาชพีบังคับกลุม่การจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต 

 264321 การวจิัยด าเนนิงาน  ○ ○  ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  ○ ○ ○  ○      

 264322 การศึกษาการ

ปฏบัิตงิานทางอุตสาหการ 
   ○ ● ○ ●   ● ○  ○ ○ ○  ○  ○      ○    ●  

 264323 วศิวกรรมการ

บ ารุงรักษา 
 ○  ● ● ●     ○        ○      ○      

 264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  ○  ○ ● ● ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○   ○   ○      

2.2.2.1.2 วิชาชพีเลอืกกลุ่มการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต 

262300 ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
○ ○ ● ●  ● ○    ●   ● ● ○ ●  ○   ○ ○ ○  ●     

 264331 การออกแบบและ    ○ ○ ○ ● ○ ● ○  ● ●  ○    ○  ○ ○         
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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) 

วเิคราะห์การทดลอง 

 264332 การจ าลองสถานการณ ์  ○   ○ ● ● ○ ● ○  ● ●  ○    ○  ● ● ○        

 264333 การเพิ่มผลผลิตใน

อุตสาหกรรม 
  ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○   ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○     

264399 อาสาพัฒนาชุมชน

ส าหรับวศิวกร 
○ ● ●     ○  ●  ○   ○    ● ○   ○   ○  ○ ○  

 264431 จิตวิทยาอุตสาหกรรม ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ●  ●   

 264432 การใช้คอมพวิเตอร์ช่วย

ในการออกแบบ ผลิต และงาน

วศิวกรรม 

 ○    ○ ●  ● ○ ○  ○      ○ ○ ●    ○      

 264333 การยศาสตร์    ○   ● ● ● ○   ○  ○      ○   ○ ○      

 264434 การประยุกตใ์ช้  ●    ○ ●  ● ○ ○  ○      ○ ○ ●    ○      
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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) 

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

 264435 หัวขอ้คัดสรรทาง

วศิวกรรมอุตสาหการกลุม่วชิาการ

จัดการทางวิศวกรรมและระบบ

การผลิต 

 ○     ● ● ○      ●   ○ ○      ○      

 264392 ทักษะและประสบการณ์

ในวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ 
 ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264492 การฝึกงาน  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264493 สหกิจศกึษา  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

2.2.2.2 กลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสตกิส ์

2.2.2.2.1 วิชาชพีบังคับกลุม่การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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 การจัดการโลจิสตกิส์

และโซ่อุปทาน 
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      

2.2.2.2.1 วิชาชพีเลอืกกลุ่มการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์

262300 ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
○ ○ ● ●  ● ○    ●   ● ● ○ ●  ○   ○ ○ ○  ●     

 264351 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบั ○ ○ ○ ● ●  ○ ●  ○   ○ ○ ●    ○ ○ ○          
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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) 

โลจิสติกส ์

 2644352 เทคโนโลยสีารสนเทศ

ส าหรับโลจิสติกส ์
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ●      

 264353 โลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศ 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○     

264399 อาสาพัฒนาชุมชน

ส าหรับวศิวกร 
○ ● ●     ○  ●  ○   ○    ● ○   ○   ○  ○ ○  

 264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์

ทางธุรกิจ 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      

 264452 การขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      

 264453 การขนถา่ยวัสดุและการ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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 การจัดการการจดัหา ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ●  

 264455 หัวขอ้คัดสรรทาง

วศิวกรรมอุตสาหการกลุม่วชิาการ

จัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์

 ○     ● ● ○      ●   ○ ○      ○      

 264392 ทักษะและประสบการณ์

ในวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ 
 ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264492 การฝึกงาน  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264493 สหกิจศกึษา  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

2.2.2.3 กลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 

2.2.2.3.1 วชิาชพีบังคับกลุม่การควบคุมและการผลิตอัตโนมัต ิ
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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 หุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม

และเครื่องกลวทัิศน์ 
 ● ○  ● ● ○ ○ ●     ○ ○    ○  ● ○   ○ ○     

 264362 ระบบคอมพิวเตอร์และ

การเชื่อมตอ่ 
 ● ○  ● ● ○ ○ ●     ○ ○    ○  ● ○   ○ ○   ●  

 264363 ระบบควบคุมและ

แบบจ าลอง 
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●    ●  

 264364 การผลิตอัตโนมัต ิ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ●  

2.2.2.3.2 วิชาชพีเลือกกลุ่มการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 

262300 ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
○ ○ ● ●  ● ○    ●   ● ● ○ ●  ○   ○ ○ ○  ●     

 264371 ระบบการผลิตแบบ

ยดืหยุ่น 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○     
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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 อเิล็กทรอนิกสแ์ละวงจร

ดจิิทัล 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○     

 264373 ปัญญาประดิษฐ ์  ● ○   ● ○ ○ ●     ○ ○    ○  ● ○   ○ ○     

264399 อาสาพัฒนาชุมชน

ส าหรับวศิวกร 
○ ● ●     ○  ●  ○   ○    ● ○   ○   ○  ○ ○  

 264471 การออกแบบ

เครื่องจักรกล 
 ○  ○  ● ● ○   ● ○ ○     ○ ○      ○ ○   ●  

 264472 การประยุกตใ์ช้

ไมโครโปรเซสเซอร์ 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○  ○ ● ○   ●  

 264473 หัวขอ้คัดสรรทาง

วศิวกรรมอุตสาหการกลุม่วชิาการ

ควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 

 ○     ● ● ○      ●   ○ ○      ○      
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัตกิาร

ทาง

วชิาชีพ 

(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

ในวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ 
 ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264492 การฝึกงาน  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264492 สหกิจศกึษา  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

3 รายวิชาบริการ      

264109 ปฏบัิตกิารเครื่องมือ

พื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้

งาน 

  ●   ○ ○  ○ ○ ○        ○ ○     ○    ●  

264209 พื้นฐานกรรมวธีิการผลิต  ○  ○ ● ○ ●   ○ ○         ●     ○  ●  ●  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเร็จการศกึษา 

1. การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมนิทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ 

3. มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศกึษา 

  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรใช้การประเมินจาก 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ 

2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติดา้นอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษาในสถานศกึษานั้นๆ 

4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

5. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น

อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้อง นิสติ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3.  มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย         

 เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะ และหลักสูตรที่สอน 

 1.2 รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ

พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลา

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1. สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการสูงขึ้น 

2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย 

 

2. บัณฑิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและด าเนินงานตาม

ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและ

ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ส าหรับ

ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมและ

ประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นสิิตมทีักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสติ อัตราการส าเร็จการศกึษา 

การร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปีเพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 

 

4. อาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์และด าเนินการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี

ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อย

ละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และ

ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ

การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 
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 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิน้สุดภาคการศกึษา

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรอืรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

และรายงานผลตอ่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศกึษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครอืข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร

หรือสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากร

และอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการให้บริการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที ่5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตร ี

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ .4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด า เนิ นก ารของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี

ที่แล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที่ 4 ปีที ่5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    ✓ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ

หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจาก

นิสิต การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้องต้นแล้ว ก็ควรจะ

สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรอืไม่ หากวิธีที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็

ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียน การทดสอบปลายภาคเรียน จะสามารถชี้

ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การ

ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้

สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนิสิตเรียนอยู่ช้ันปีที่ 4 และอาจต้องออก

ปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนิสิต

ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนิสิตว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยัง

อ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและแตล่ะในรายวิชา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ ได้รับการแต่งตั้ งจาก

มหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่

ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น

การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา   ส าหรับการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ

ต้องการใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรเก่า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

และหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)              

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 

 

    การสื่อสารดว้ยค าวลี การแตง่ประโยค ส านวน

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคญัจาก

การฟังและการอา่น การเขียนย่อหนา้ 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 

including thinking expression through the use of 

appropriate Thai 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 

 

    ค าศัพท์ภาษาองักฤษ หลกัการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อ

การฟัง พูด อ่าน เขียนตามสถานการณ์ที่ก าหนด 

และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการ

พัฒนาการใชภ้าษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 

 

 

    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 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 

 

    ทักษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อา่น เขียน 

ค าศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารตาม

สถานการณ์ตา่งๆ 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 

Step UP English 

3(2-2-5) 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

 

 

    ค าศัพท์ภาษาองักฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ

ในชวีิตประจ าวัน หลักการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวติประจ าวัน 

การแสวงหาความรู ้การตีความและน าเสนอข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพในอนาคต 

 

 

    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 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 
004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    
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004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 
 

วอลเลย์บอล 

Volleyball 
 

1(0-2-1)  
 

 

004165 
 

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

 

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                           3(2-2-5)  

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

    Citizen Mind by Citizenship  

      สิทธิและหน้าทีข่องพลเมืองในสงัคมทุกระดับ จิต

อาสา ส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม การ
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ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและ

วัฒนธรรม ความกตญัญ ู

      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                                          

      มนุษยก์ับสังคม สงัคมพหุวฒันธรรม กระแสการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน 

ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นไทย 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  

      ความรู้พื้นฐานเทคโนโลย ีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจทิัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใชโ้ปรแกรม

ส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร

ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชวีิตประจ าวัน 

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 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม      3(2-2-5) 

Health and Environmental Management                           

 เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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      ภาวะสุขภาพ การดูแลสขุภาพกายและสุขภาพจิต 

สิ่งแวดล้อมกับการส่งเสรมิสุขภาพ อบุัติเหตุ 

อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ สถานการณ์โรค 

      State of health, mental and physical health, 

environment for health promotion, accident, 

danger, natural disaster and disease situation 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                      3(2-2-5)  

    Art of Living  

      การสรา้งแรงบันดาลใจ  การเห็นคณุค่าในตนเอง

และผูอ้ื่น การตั้งเป้าหมายชีวติและการวางแผน 

กระบวนการคิด  การควบคมุและการจัดการ

อารมณ์ 

      Inspiration making, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, thinking 

system, emotion control and management 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม  3(2-2-5)  

    Socialized Personality  

      การเสรมิสร้างบุคลิกภาพ มารยาท วัฒนธรรมไทย 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ

ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสงัคมโลก 

      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 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6)    
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Thai Performing Arts 

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

 Fundamental Laws for Quality of Life       
 

  

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                           111 หน่วย หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                    111 หน่วย  
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กิต กิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์                               21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์                        21 หน่วยกิต  

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

คงเดมิ 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

เปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   การเคลื่อนทีแ่บบเปลี่ยนต าแหนง่ใน 1 และ 2 มิติ การ

เคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลงังาน กลศาสตร์ของ

อนุภาคแข็งเกร็ง สมบตัิของสสาร กลศาสตร์ของของไหล 

การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของ

แสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ 

และกลจกัรความร้อน ทฤษฎีจลน ์

   หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณ

เวกเตอร์ การเคล่ือนที่เน่ืองจากความเร่งใน 1 มิติ การ

เคล่ือนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถว่ง สมดุลแรงและกฎการ

เคล่ือนที่ของนิวตัน การเคล่ือนที่แบบวงกลมและ

กลศาสตร์ของวัตถุแข็งแกร่ง โมเมนตัมและการชน งาน 

พลังงาน และกฎการอนุรักษใ์นวชิาฟิสิกส์ สมบัติของ

สสาร กลศาสตร์ของไหล คล่ืนและการส่ัน เสียงและการ

ได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น 

ความร้อนและอุณหภูม ิระบบกา๊ซอุดมคติ สมการสถานะ

และกฎ 4 ข้อของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎจีลน์ของก๊าซ 

และเครื่องยนต์ความร้อน 

   Transitional of motion in 1 dimension and 2 

dimensions,  rotating motion, work and energy, 

mechanics of rigid body, properties of matter, fluid 

mechanics, vibration and sound, lens system, wave 

   Physical measurement units, scalar and vector 

quantities, motion under acceleration in 1 

dimension, motion under gravity field, force 

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

heat engine and kinetic theory 

motion and rigid-body mechanics, momentum and 

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 

Physcis II 

4(3-3-8) 244102 ฟิสิกส์ 2 

Physcis II 

4(3-3-8) 

   ไฟฟา้สถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ 

ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟา้ 

การเหนี่ยวน าแม่เหลก็และกฏของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน า 

การสั่นทางแม่เหล็ก ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

สนามแมเ่หลก็เนื่องจากกระแสไฟฟา้ที่เปลี่ยนแปลง วงจร

และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 

กัมมันตรังสแีละนิวเคลียส ก าเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่น

และอนุภาค 

   ไฟฟา้สถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์

สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบต่างๆ การ

หาสนามไฟฟา้จากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟา้ ความจุ

ไฟฟา้และสารไดอเิล็กทรกิ กระแสไฟฟ้าและความ

ต้านทาน วงจรไฟฟา้กระแสตรง สารแม่เหล็กและ

แหลง่ก าเนดิสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแมเ่หลก็

จากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอซา

วาตซ์และกฎของแอมแปร ์การเหนี่ยวน าแม่เหล็ก

และกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน าแหลง่ก าเนดิ

ไฟฟา้กระแสสลับ วงจรไฟฟา้กระแสสลับ RLC 

ทฤษฎีสมัพันธภาพ ฟิสกิส์ยุคใหม่ ฟสิิกส์ควอนตมั 

ฟิสิกส์อะตอม และฟิกสกิส์นิวเคลียร์ 

   Electrostatic, electric charge and electric field, Gauss’s 

Law, electric potential, directed current and magnetic 

instruments, induced magnetic and Faraday’s Law, 

inductance, magnetic resonance and alternating current 

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

basic circuit and fundamental of electronics, special 

relativity, radioactive and nucleus, the beginning of 

quantum theory, wave and particle 

   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 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 

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา                                    3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา                              3 หน่วยกิต  

146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์

เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

คงเดมิ 
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ              33 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ       26 หน่วยกิต  

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

Computer Programming 

3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

Computer Programming 

3(3-0-6) 

คงเดมิ 
261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(3-0-6) 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(3-0-6) 

261111 

 

กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

เปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของแรง การ

วิเคราะห์แรงในโครงสรา้ง แรงเสียดทาน การวิเคราะห์

โดยใชห้ลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรงในเคเบิล 

โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ที ่

   ระบบของแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์

โครงสรา้ง จุดเซนทรอยด์ของแรงกระจาย ความ

เสียดทาน หลกัการของงานเสมือนและเสถียรภาพ 

โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ที่และมวล พลศาสตร์

เบือ้งต้น ประกอบด้วยจลนพลศาสตร์และ

จลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถแุขง็ งานและ

พลังงาน อมิพัลส์และโมเมนตมั 

   Forces system, force system resultant, equilibrium of 

force, structural analysis, friction forces, analysis using 

virtual work, stability of the equilibrium, force in the 

cable, area moment of inertia 

   Forces system and resultant, equilibrium, 

structural analysis, centroid anddistributed 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 

261211 กลศาสตร์วศิวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
261232 เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน 

Fundamental of Thermodynamics 

3(3-0-6)    

262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8)    
คงเดมิ 

264101 

 

 

เครื่องมอืพื้นฐานทางวิศวกรรมและการ

ใช้งาน 

Engineering Tools and Operations 

2(1-3-4)    

ปิดรายวิชา 

264201 วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Material 

3(3-0-6) 264101 

 

วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

264202 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 264202 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 
เปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 
   ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ การแจกแจงความน่าจะเป็น

แบบไม่ต่อเน่ืองและแบบต่อเน่ือง คา่คาดหมายและโมเมนต์

   ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ คา่คาดหมาย 

การแจกแจงความน่าจะเปน็แบบไมต่อ่เนื่องและ
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ฟังกช์ัน การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถติิ การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์ การวเิคราะห์ความแปรปรวนและการ

ประยุกต์ใช้กระบวนการทางสถติิในการแกป้ัญหา ทฤษฎกีาร

ประมาณค่า ทฤษฎกีารทดสอบความมนัียส าคัญส าหรับ

พารามเิตอร์ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะห์

ค่าเฉล่ีย การวเิคราะห์พิสัย การทดสอบความกลมกลืนกันและ

การทดสอบความอิสระ การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา การ

แกป้ัญหาในงานวศิวกรรมโดยใช้เทคนิคทางสถติิและการ

ประยุกต์ 

แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิต ิ

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 

การถดถอยและสหสมัพันธ์ และการประยุกต์ใช้สถิติ

ส าหรับแกป้ัญหาในงานวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Probability theory, random variables, decrete and 

continuous probability distributions, expected values and 

moment function, hypothesis testing and statistical inference, 

regression and correlation, analysis of variance and 

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 

   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 

เปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 

264301 กรรมวิธีการผลิต 1 

Manufacturing Processes I 

3(2-3-6)    

ปิดรายวิชา 
264302 กรรมวิธีการผลิต 2 

Manufacturing Processes II 

3(2-3-6)    

   261230 ความร้อนและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    หลักการพืน้ฐานทางอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติ

ของสารบรสิุทธิ์ พลงังานและการถ่ายโอนพลังงาน 

กฏข้อทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร ์การวิเคราะห์

พลังงานส าหรับระบบปิด การวิเคราะห์มวลและ

พลังงานส าหรับระบบเปดิ กฎข้อที่สองของอุณหพล

ศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหลเบือ้งต้น คุณสมบัติ

ของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล กฎการ

อนุรักษ์มวล โมเมนตมัและพลังงาน สมการของแบร์

นูลลี ลักษณะการไหลของของไหล การถ่ายเทความ

ร้อนเบือ้งต้น การน าความรอ้น การพาความร้อน 

และการแผ่รังสคีวามร้อน 

     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 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering 

Laboratory 

1(0-3-2) 

     พืน้ฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมลู ปฏิบัตกิารทดลองกลศาสตร์ 

กลศาสตร์ของของแขง็ กลศาสตร์ของของไหล การ

ทดลองเทอร์โมไดนามคิส ์

     Basic of experimentation, data collection, 

experimental investigation of mechanics, 

mechanics of solid and mechanics of fluids, 

experimental investigation in thermodynamics 

 

   264201 กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

     ทฤษฎแีละแนวคิดของกระบวนการผลิต เช่น การ

หล่อ การขึน้รูป การก าจัดวัสดุส่วนเกินออก การตัด

โลหะและการเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดแุละ

กระบวนการผลิต คุณสมบัตขิองโลหะ เคร่ืองจักรกล

พืน้ฐานส าหรับการก าจัดวสัดุส่วนเกนิ เทคนิคการ

หล่อโลหะ และพืน้ฐานของต้นทุนการผลิต 

     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 

Mechanics of Fluids 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

261394 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2)    

ปิดรายวิชา 

264431 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

3(2-3-6)    

264491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2)    

264492 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Project 

1(0-3-2)    

   264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 

Advanced Manufacturing 

Processes 

3(2-3-6) 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

     รายละเอยีดของการขัดผวิโลหะด้วยเคร่ืองจักรกล

แบบต่างๆ กรรมวิธีในการผลิตเกลียวและเฟือง

ประเภทต่างๆ เทคนคิการตัดและขึน้รูปโลหะชั้นสงู 

เคร่ืองมือกลสมัยใหม่ กรรมวิธีทางความร้อน 

กรรมวิธีของการเชื่อมโลหะเเบบต่างๆ โลหะวิทยา

ของการเชื่อม 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 

   264212 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

     บทน าเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การ

ควบคุมคุณภาพเชิงสถติิ (SPC) เครื่องมอืควบคุมคุณภาพ 

7 อย่าง แผนภูมคิวบคุม การวเิคราะห์สมรรถภาพของ

กระบวนการ การวเิคราะห์ระบบการจัดแผนการชักส่ิง

ตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความเชื่อถอืได้ทางวศิวกรรม 

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 การเขียนโปรแกรมวศิวกรรมอุตสา

หการ 

Industrial Engineering 

Programming 

3(2-3-6) 

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุัตสาหการ

และการปฏบิัติการระบบการผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยทีี่

ทันสมัย เช่น โปรแกรมการออกแบบและสร้างภาพ 2 

มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมจ าลองและควบคุัมระบบ

แขนกลหุ่นยนต์และเคร่ืองกัดซเีอ็นซี โปรแกรมพีแอล

ซี โปรแกรมการออกแบบและควบคุัมการผลิตด้วย

เคร่ืองตัดและแกะสลักเลเซอร์ 

     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 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

     โครงสรา้งและการจัดองค์กรส าหรับงานวิศวกรรม 

หลักการและการปฎิบัติส าหรับการจดัการงานทาง

วิศวกรรม การจัดการอ านาจหน้าทีข่องบุคลากรใน

องค์กร การจัดการทรัพยากรในองค์กร การลงทุน

และการบรหิารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ 

การจัดการความเสี่ยงเบือ้งตน้ การจดัการ

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 วศิวกรรมเครื่องมอื 

Tool Engineering 

3(2-3-6) 

     ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทต่างๆ 

การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด ละเอียด 

ตัวน าเจาะและตัวจบัยดึแบบตา่งๆ งานกดขึน้รูปและ

ออกแบบเเม่พิมพ ์

     Theory of metal cutting; cutting tools; coolants; 

measurement standard; precision measurement; 

jigs and fixtures; punch and die design 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

   264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

     การน าเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของการ

พยากรณ์ การจัดการของคงคลงั การวางแผนการ

ผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุนและความสามารถในการ

ท าก าไร 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) 

     หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกท าเลที่ตัง้

โรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบเบือ้งตน้

ในการวางผังโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และ

กระบวนการผลิต การวิเคราะหก์ารไหลของวสัดุ 

การวางแผนและวิเคราะห์สิ่งอ านวยความสะดวก

และสนับสนุนการผลิต การก าหนดความสัมพันธข์อง

หน่วยงาน ผังโรงงานแบบตา่งๆ ส าหรับงานบริการ 

และงานสนับสนุนการผลิต การขนถ่ายวัสดุ การใช้

คอมพิวเตอร์ชว่ยในการวางผังโรงงาน 

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 
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relationship determination, layout types of auxiliary and 

supporting units, material handling system, computer 

aided plant layout, factory acts 

   264391 โครงงานทางวศิวกรรมอตุสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I 

1(0-3-2) 

     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านวิศวกรรม

อุตสาหการ 

     Investigation, data collection, analysis, proposal 

writing, presentation, discussion and answering 

questions in industrial engineering topic 

   264411 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

     การน าเสนอและอภปิรายหัวข้อที่นา่สนใจทาง

วิศวกรรมอุตสาหการในระดับปรญิญาตรี 

     Presentation and discussion on current interesting 

topics in industrial engineering at the bachelor’s 

degree level 

 

   264412 วศิวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

     ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพ

ภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถี่

และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การปอ้งกันความ

สูญเสียหรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การ

วิเคราะห์และการควบคุมสภาพภัยเสีย่งจากสถานที่

ท างาน หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย

ความปลอดภัย องค์ประกอบด้านมนษุยแ์ละจิตวิทยา

อุตสาหกรรมเบื้องตน้ 

     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 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2) 
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Industrial Engineering 

Laboratory 

    การปฏิบัติการระบบการผลิต โดยใช้เทคโนโลยทีี่

ทันสมัยเข้ามาช่วยในกรรมวิธีการผลติ อันได้แก่  

ระบบนิวเมติกส์  เทคโนโลยซีีเอ็นซี ปฎิบัติการที่

เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคร่ืองกล เคร่ืองมือวัดทาง

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 การวเิคราะห์ต้นทุนทาง

อุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

     หลักการทางบญัชีขั้นพื้นฐาน ความรู้พื้นฐานของ

รายงานทางการเงนิ การวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายเพื่อการ

วางแผนและควบคุมการผลิต การแบง่ปันส่วนต้นทนุ 

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 โครงงานทางวศิวกรรมอตุสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

1(0-3-2) 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 
     น าสิ่งที่ไดรั้บจากการศึกษาค้นคว้าในโครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 1  มาท าการ ออกแบบ 

ทดลองปฏบิัติ  เก็บบันทึกผลข้อมูล  วิเคราะห์และ



152 

 

สังเคราะห์ผล  สรุปผล น าเสนอ และจัดท ารูปเล่ม

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 กลุ่มวิชาชีพบังคับวศิวกรรมอุตสาหการ           12 หน่วยกิต  

264341 วศิวกรรมเครื่องมอื 

Tool Engineering 

3(2-3-6)    

ปิดรายวิชา 

264342 การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6)    

264441 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psycology 

3(3-0-6)    

264442 การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการ

จัดการ 

Industrial Organization and Management 

3(3-0-6)    

264343 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

Logictics and Supply Chain 

Management 

3(3-0-6) 264344 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 

Logictics and Supply Chain 

Management 

3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

264344 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

Inventory and Warehouse 

Management 

3(3-0-6) 264341 การจัดการสินค้าคงคลังและ

คลังสินค้า 

Inventory and Warehouse 

Management 

3(3-0-6) 

264443 การขนส่งและกระจายสินค้า 

Transportation and Distribution 

3(3-0-6) 264342 การขนส่งและกระจายสินค้า 

Transportation and Distribution 

3(3-0-6) 

264444 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ 

Material Handling Systems Design 

3(3-0-6) 264343 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ 

Material Handling Systems 

Design 

3(3-0-6) 

264345 การผลิตแบบอัตโนมัต ิ

Manufacturing Automation 

3(2-3-6) 264364 การผลิตอัตโนมัติ 

Manufacturing Automation 

3(2-3-6) 

264346 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครือ่งจกัรกลวิ

ทัศน์ 

Industrial Robotics and Machine 

3(3-0-6) 264361 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครือ่งกล

วทัิศน์ 

Industrial Robotics and Machine 

3(3-0-6) 
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Vision Vision 

264445 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ 

Computer System and Interfacing 

3(3-0-6) 264362 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ 

Computer System and 

Interfacing 

3(3-0-6) 

264446 ระบบควบคุมและแบบจ าลอง 

Modeling and Control Systems 

3(3-0-6) 264363 ระบบควบคุมและแบบจ าลอง 

Modeling and Control Systems 

 

 

 

3(3-0-6) 

   264221 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

     บทน าเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 

การควบคมุคุณภาพเชงิสถิต ิ(SPC) เคร่ืองมือ

ควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมคิวบคุม การ

วิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการ การวิเคราะห์

ระบบการจัดแผนการชักสิง่ตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

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 การวจิัยด าเนินงาน 

Operations Research 

3(3-0-6) 

     วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบือ้งต้นเพื่อใชใ้นการ

แก้ปญัหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม 

สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใชแ้บบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ปญัหาการขนส่ง 

ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของแถวคอย  แบบจ าลองสินค้าคง

คลัง การจ าลองเหตุการณ์ในกระบวนการการ

ตัดสินใจ 

     An Introduction to the methodology of operations 

research in modern industrial engineering problem 

solving, emphasis is made on the use of 
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mathematical model, linear programming, 

transportation model, game theory, queuing 

theory, inventory model, simulation in decision 

making process 

   264322 การศึกษาการปฏิบัตงิานทาง

อุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 

3(3-0-6) 

     ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการน าไปใช้ด้าน

การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา รวมถงึ แผนภูมิ

กระบวนการ ผังการไหล แผนภูมคิน/เครือ่งจักร 

การศึกษาการเคล่ือนไหวอย่างละเอียด หลัก

เศรษฐศาสตร์การเคล่ือนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้

อัตราความเร็ว ระบบข้อมูลมาตรฐาน การสร้างสูตรการ

หาเวลา การสุ่มงาน คา่แรงจูงใจแบบต่างๆ และการใช้

อุปกรณ์ต่างๆในการศึกษาการเคล่ือนไหว และเวลา 

     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 

   264323 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา 

Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

     หลักการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ

บ ารุงรักษาทวีผล สถิตกิารขัดข้อง ความน่าเชื่อถือ 

การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถใน

การบ ารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบ ารุงรักษา

แบบป้องกันและเทคโนโลยกีารตรวจติดตามสภาพ

เคร่ืองจักร ระบบการควบคุมและสง่งานการ

บ ารุงรักษา องค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการ

บ ารุงรักษา ระบบการจัดการบ ารุงรักษาโดยใช้

คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุเคร่ืองจักร การ

จัดท ารายงานด้านการบ ารุงรักษา และดัชนีวัด

ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ

ซ่อมบ ารุง 
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     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                  12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือกวศิวกรรมอุตสาหการ            18 หน่วยกิต  

264451 กฎหมายอุตสาหกรรม 

Industrial Laws 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

264452 การจัดการคุณภาพ 

Quality Management 

3(3-0-6)    

264454 การจัดการโครงการ 

Project Management 

3(3-0-6)    

264455 การศึกษาความเป็นไปได ้

Feasibility Study 

3(3-0-6)    

264457 วศิวกรรมคุณค่า 

Value Engineering 

3(3-0-6)    

264458 การยศาสตร์ 

Ergonomics 

3(3-0-6) 264433 การยศาสตร์ 

Ergonomics 

3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   บทน าการยศาสตร์ สรีระมนุษย์ในลักษณะของระบบการ

ท างาน อันมโีครงสร้างกระดูกข้อต่อ กระดูกกล้ามเน้ือ ระบบ

เผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพท่ีเห็น ความส่ันสะเทอืน  

การออกแบบ อุปกรณ์ อันมีท่ีน่ัง ภาพแสดง และการควบคุม

ปัจจัยมนุษย์ในด้านการตรวจสอบอายุ การท างานเป็นกะ การ

จูงใจ และความเหน่ือยล้า 

   บทน าเกี่ยวกับการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาเบื้องต้น ชวีกลศาสตร์ การจัดท าฐานข้อมูลทาง

สรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏสัิมพันธ์

ระหวา่งคนและเครื่องจักร การประยุกต์ใช้การยศาสตร์

ส าหรับการออกแบบเครื่องมอื อุปกรณ์ เครื่องจักร 

สถานีงาน และสถานที่ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม 

   Introduction to Ergonomics, work physiology and 

anatomy, musculoskeletal, digestion and food energy 

consumption system, nerve system, visual acuity, 

vibration, design of equipment, seat and display, control 

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

fatigue 

   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 

264459 การประหยัดพลังงาน 3(2-3-6)    ปิดรายวิชา 
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Energy Conservation 

264461 การออกแบบและวิเคระห์การทดลอง 

Design and Analysis of Experiments 

3(3-0-6) 264331 การออกแบบและวิเคระห์การ

ทดลอง 

Design and Analysis of 

Experiments 

3 (3-0-

6) เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

264462 การวางแผนทรัพยากรองค์กร 

Enterprise Resource Planning 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
264464 วศิวกรรมโลหะการ 

Metallurgy Engineering 

3(2-3-6)    

264465 การใช้คอมพิวเตอรช์่วยในการออกแบบ 

ผลติ และงานวศิวกรรม 

Computer Aided Design, 

Manufacturing and Engineering 

3(2-3-6) 264432 การใช้คอมพิวเตอรช์่วยในการ

ออกแบบ ผลิต และงานวศิวกรรม 

Computer Aided Design, 

Manufacturing and Engineering 

3(2-3-6) 

เปลี่ยนรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   หลักการพืน้ฐานของการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์การ

น าคอมพิวเตอร์ชว่ยในการสร้างชิน้งานแบบ 2 มิติ 3 มิต ิ

พืน้ผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการควบคุมเชงิเลข 

โครงสรา้งเคร่ืองจกัร การเขียนโปรแกรมควบคมุเชิงเลข 

อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอนิเทอโปเลทในระบบผลิต 

วงจรควบคมุเคร่ืองจกัร เคร่ืองจักรกลที่ควบคุมด้วย

คอมพิวเตอร์ การวิเคราะหค์ุณสมบัตทิางกลของชิน้งาน

หรือผลิตภัณฑ์ 

   หลักการพืน้ฐานของการแสดงภาพด้วย

คอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์ชว่ยในการสร้าง

ชิน้งานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการ

พืน้ฐานของเคร่ืองจกัรควบคุมเชงิตัวเลข การเขียน

โปรแกรมควบคมุเชิงเลข การอนิเทอโปเลทในระบบ

การผลิต วงจรควบคมุเคร่ืองจกัร เคร่ืองจักรกล

ควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์

คุณสมบัติทางกลของชิน้งานหรือผลติภัณฑ์ 

   Introduction in computer graphics, 3D solid and 

surface modeling, fundamental innumerical control, 

machine and mechanical hardware part programming, 

algorithms forinterpolation and control, digital control, 

NC programming, CNC machines 

   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 

264466 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Selected Topic in Industrial 

Engineering 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

264471 การขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ 

Multimodal Transport 

3(3-0-6) 264452 การขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ 

Multimodal Transport 

3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 
264472 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 

Material Handling and Packaging 

3(3-0-6) 264453 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 

Material Handling and 

Packaging 

3(3-0-6) 
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264473 กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับโลจิสตกิส์ 

Legal Aspects for Logistics 

3(3-0-6) 264351 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสตกิส์ 

Legal Aspects for Logistics 

3 (3-0-

6) 

264474 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

Game Theory and Business Strategy 

3(3-0-6) 264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

Game Theory and Business 

Strategy 

 

3 (3-0-

6) 

264475 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสตกิส์ 

Information Technology for Logistics 

3(3-0-6) 264452 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิ

สตกิส์ 

Information Technology for 

Logistics 

3(3-0-6) 

264476 การจัดการการจัดหา 

Purcument Management 

3(3-0-6) 264454 การจัดการการจัดหา 

Purcurement Management 

3(3-0-6) 

464477 โลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ 

International Logistics 

3(3-0-6) 264353 โลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ 

International Logistics 

3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัส

รายวิชา 

264481 อิเล็กทรอนิกสแ์ละวงจรดิจิตอล 

Electronic and Digital Circuit 

3(3-0-6) 264372 อิเล็กทรอนิกสแ์ละวงจรดิจิทัล 

Electronic and Digital Circuit 

3(3-0-6) 

264482 

 

การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 

Microprocessor Application 

3(2-3-6) 264472 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 

Microprocessor Application 

3(2-3-6) 

264483 การออกแบบเครื่องจักรกล 

Mechanical Design 

3(2-3-6) 264471 การออกแบบเครื่องจักรกล 

Mechanical Design 

3(3-0-6) 

264484 ระบบการผลิตแบบยดืหยุ่น 

Flexible Manufacturing System 

3(2-3-6) 264371 ระบบการผลิตแบบยดืหยุ่น 

Flexible Manufacturing System 

3(2-3-6) 

264485 ปัญญาประดิษฐ ์

Artificail Intelligence 

3(3-0-6) 264373 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

Artificail Intelligence for 

Industrial Engineering 

3(3-0-6) 

275200 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวศิวกร 

Community Development Voluntary 

for Engineers 

3(2-3-6) 264399 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวศิวกร 

Community Development 

Voluntary for Engineers 

3(2-3-6) 

   264332 การจ าลองสถานการณ์ 

Simulation 

3(2-3-6) 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

     การออกแบบและสร้างตัวแบบการจ าลอง

สถานการณ์ โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ห่วงโซ่

มาคอฟ และทฤษฎีแถวคอย ประยุกต์ใช้กับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์ 
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แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้ไปประกอบการตดัสินใจได้อย่าง

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 การเพิ่มผลผลติในอุตสาหกรรม 

Industrial Productivity 

Improvement 

3(3-0-6) 

     หลักการ แนวคิด ของการเพิ่มผลผลิต หลักการ

ของระบบการผลิตแบบโตโยต้าและแบบลีน 

เคร่ืองมือลีน เช่น แผนผังสายธารคุณค่า การ

บ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมสี่วนร่วม ประสิทธิผลของ

เคร่ืองจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว เป็น

ต้น วิธีการน าระบบลีนไปใช้ หลกัการพืน้ฐานและ

วิธีการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธซีิกซิกมา่ 

     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 จิตวทิยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psycology 

3(3-0-6) 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

     จิตวทิยาการท างานเบือ้งต้น ความส าคัญ หลักการ

และแนวคิดทางจิตวทิยาอุตสาหกรรม การท างาน

ร่วมกันระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมของงาน ปัญหา

สุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของ

บุคคลในองค์กร การท างานรว่มกนัเป็นทีมและเป็น

องค์กร ทัศนคติ ค่านิยม วฒันธรรมองค์กรและ

ความพึงพอใจในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การ

ประสานงาน การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร 

การสรา้งขวัญและก าลังใจ เทคนิคการจูงใจ การ
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สรา้งสัมพันธภาพที่ดีและมนุษยสัมพนัธ์ในการ

ท างาน การปลกูฝังจิตส านกึในเร่ืองความปลอดภัย

ในการท างาน ความรว่มมืออันดีระหว่างผู้บริหาร 

หัวหน้างาน คนงานและบคุลากรอื่นๆ ในที่ท างาน 

     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 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานวิศวกรรมอุตสาหการ 

Computer Application for 

Industrial Engineering 

3(2-3-6) 

     การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส านกังานส าหรับงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ เช่น งานด้านเอกสาร งานต้าน

ตารางงาน การก าหนดสูตรค านวณ การเก็บข้อมลู

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

หการกลุ่มวิชาการจัดการทาง

วศิวกรรมและระบบการผลิต 

Selected Topics of Industrial 

Engineering in Engineering 

Management and Production 

System 

3(3-0-6) 

     หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวศิวกรรมอุตสา

หการ การสืบค้นข้อมูล การวเิคราะห์ด้วยหลักวิชา

ทางการจัดการทางวศิวกรรมและระบบการผลิต การ

น าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวศิวกรรม 
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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 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

   264455 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสา

หการกลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

และโลจิสตกิส์ 

Selected Topics of Industrial 

Engineering in Supply Chain 

Management and Logistics 

3(3-0-6) 

     หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวศิวกรรมอุตสา

หการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะหด์้วยหลักวิชา

ทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์ การ

น าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม

อุตสาหการ 

     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

หการกลุ่มวิชาการควบคุมและการ

ผลติอัตโนมัติ 

Selected Topics of Industrial 

Engineering in Automatic 

Production and Control 

3(3-0-6) 

     หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวศิวกรรมอุตสา

หการ การสืบค้นข้อมูล การวเิคราะห์ด้วยหลักวิชา

ทางการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ การน าเสนอ

ความรู้และการประยุกต์ใช้ในงานวศิวกรรมอุตสาหการ 

     Interesting and new topics in industrial 

engineering, data searching, data analysis based 

on academic principles of automatic production 

and control, presenting knowledges and 
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application in industrial engineering 

   264392 ทักษะและประสบการณ์ในวชิาชีพ

วศิวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in 

Industrial Engineering 

3 หน่วยกิต 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการใน

สถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in Industrial Engineering in private or 

government sectors 

 

 

 

   264492 การฝกึงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกติ 

รายวิชาเปิด

ใหม่ 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการใน

สถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in Industrial Engineering in private or 

government sectors 

   264493 สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 

6 หน่วยกติ 

     การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องคก์ร

ภาครัฐหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in Industrial Engineering as a trainee 

in private or government sectors 

   262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

เพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for 

Community 

3(2-3-6) 

     บทน าสู่เคร่ืองยนต์นวัตกรรม กระบวนการคิดอย่าง
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สรา้งสรรค์ การตีกรอบโจทยป์ัญหาของชุมชน การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่

เกี่ยวข้องเพื่อหาวธิีการแก้ปัญหาเชงิสรา้งสรรค์ การ

พัฒนาข้อเสนอโครงงานขนาดเลก็ ส าหรับผลิต

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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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาของหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 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 หลักเคม ี 4(3-3-8) 242101 หลักเคม ี 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 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอ้ม 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 พะเยาศกึษา* 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 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3(3-0-6) 261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3(3-0-6) 

264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ

การใชง้าน 

2(1-3-4)    

   001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 

   264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 22 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5)    

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

261211 กลศาสตร์วศิวกรรม 2 3(3-0-6)    

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)    

264221 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก* 3(x-x-x)    

   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 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ (Engkish 

for Academic Pueposes) 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6)    

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)    

261221 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6)    

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 4(3-3-8) 262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 4(3-3-8) 

264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา * 3(x-x-x)    

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

   226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

   261230 ความร้อนและของไหล 3(3-0-6) 

   264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 3(2-3-6) 

   264212 การควบคมุคุณภาพ 3(3-0-6) 
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 รวม 22 หน่วยกิต  รวม 22 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียน 275200 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 

(Community Development Voluntary for Engineers) 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

261232 เทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6)    

261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2)    

264301 กรรมวิธีการผลิต 1 3(2-3-6)    

264311 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6)    

264312 การควบคมุคุณภาพ 3(3-0-6)    

264314 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)    

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)    

   264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

3(2-3-6) 

   2643xx วิชาชีพบังคบั 3(x-x-x) 

   2643xx วิชาชีพบังคบั 3(x-x-x) 

   2643xx วิชาชีพบังคบั 3(x-x-x) 

   2643xx วิชาชีพบังคบั 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6)    

264302 กรรมวิธีการผลิต 2 3(2-3-6)    

264313 การศึกษาการปฏบิัติงานทาง

อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)    

264322 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6)    

2643xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x)    

2643xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

   261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 

   264312 การจัดการทางวิศวกรรม 2(2-0-6) 

   264313 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3(2-3-6) 

   264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

   264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

   264391 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 1 

1(0-3-2) 
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   2643xx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

   2643xx หรือ 

262300 

วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 22 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

264391 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

(ไม่นับหน่วย

กิต) 

264392 ทักษะและประสบการณ์ใน

วิชาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ 

3 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ ส าหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทกัษะและ

ประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิชาชีพเลือก 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

 ส าหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264392 ทักษะและประสบการณ์

ในวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ เป็นวชิาชีพเลอืก 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

   264491 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 2 

1(0-3-2) 

   264411 สัมมนา 1(0-3-2) 

   264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

   264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2) 

   264414 การวิเคราะห์ตน้ทุนทาง

อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

   264xx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

     หรือ 

 ส าหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264492 การฝกึงาน หรือรายวชิา 

264493 สหกิจศึกษา เป็นวชิาชีพเลือก 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

   264491 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 2 

1(0-3-2) 

   264411 สัมมนา 1(0-3-2) 

   264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
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   264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2) 

   264414 การวิเคราะห์ตน้ทุนทาง

อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

   264xx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

   264xx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 22 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

     

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

 ส าหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264392 ทักษะและประสบการณ์

ในวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ เป็นวชิาชีพเลอืก 

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 วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

     หรือ 

 ส าหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264492 การฝกึงาน หรือรายวชิา 

264493 สหกิจศึกษา เป็นวชิาชีพเลือก 

2644xx วิชาเอกบังคับ 3(x-x-x)    

2644xx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x)    

2644xx วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x)    

264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2)    

   264492 การฝึกงาน* 6 หน่วยกิต 

   264493 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ * เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการ 

จักรทอง ทองจัตุ. (2558). การปรับปรุงผลิตภาพส าหรับการปลูกข้าว, การประชุมวิชาการด้านการ

พัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2558 หน้า 125-134 

กรุงเทพฯ (พฤษภาคม) 
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ประวัติ 

ทรงวุฒ ิประกายวิเชียร 

Songwut Prakaiwichien 

 

ชื่อ-สกุล ทรงวุฒ ิประกายวิเชียร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35709001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 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 

ประสบการณ์ท างานในสายวิชาชีพ 

พ.ศ. 2536 วิศวกร 

บริษัท ณรงค์อุตสาหกรรม จ ากัด 

พ.ศ. 2536-2537 วิศวกร 

บริษัท ศรีเจริญอุตสาหกรรม จ ากัด 

พ.ศ. 2538-2539 วิศวกร 

บริษัท ยูนิมิตเอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 
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พ.ศ. 2540-2541 หัวหนา้แผนกวางแผนการผลิต 

บริษัท สยามสเตนเลสสติล จ ากัด 

ผลงานวิชาการ 

กิตติกร อาภัย สุรศักดิ์ ศรีปาน ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร และอธิคม บุญซื่อ. (2559). การลดมลภาวะ

ฝุ่นละอองภายในโรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิก กรณีศึกษาโรงงานอิงอร เซรามิก จังหวัด

ล าปาง, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวรรมอุตสาหการประจ าปี พ.ศ. 2559 (น. 625-

632). ขอนแก่น. (กรกฏาคม) 
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ประวัติ 

พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ 

Pongwit Promsuwan 

 

ชื่อ-สกุล พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599005XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3377 

Email Pongwit.pr@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิชาการ 

พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ  อโณทัย กล้าการขาย เอกชัย แผ่นทอง และปารวี ทะนัน . (2558). การ

วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองต้นทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น: กรณีศึกษา 

วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน จังหวัด

น่าน, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี 2558 . กรุงเทพ . 

(สิงหาคม) 

mailto:Pongwit.pr@up.ac.th
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อโณทัย กล้าการขาย พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ  และธเนศ ทองเดชศรี. (2559). การบูรณาการ

กระบวนการในการพัฒนาและจัดการโครงการด้วยการวิเคราะห์สวอตและโทวส์ การ

ประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อพและวงจรเด็มมิ่งเพื่อพัฒนาก าลังคนในรายวิชาอาสา

พัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยา

วิจัย ครั้งที่ 5 (น. 841-856). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา. (มกราคม) 

เอกชัย แผ่นทอง อโณทัย กล้าการขาย และพงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ. (2559). แบบจ าลองก าหนดการ

เชิงเส้นจ านวนเต็มผสมส าหรับการวางแผนวัตถุดิบและผลิตกล้วยหอมทองแปรรูป : 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองยัดเยียด จังหวัดพะเยา, การประชุมวิชาการ

ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 (น. 18-24). ขอนแก่น. (กรกฎาคม) 

อโณทัย กล้าการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผน่ทอง พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ และพรณารายณ์ สม

สัตย์. (2556). การเพิ่มอัตราผลผลติแผน่ใยบวบขัดผวิธรรมชาตดิ้วยวิธีการศกึษาเวลา, 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2556 (กลุ่มบทความที่ 9. 

Work Study and Productivity (WSA), WSA020,น. 1-6). พัทยา. ชลบุรี. สืบค้นจาก 

https://sites.google.com/site/ienet2013b/ (ตุลาคม)  



187 

 

 

ประวัติ 

อธิคม บุญซื่อ 

Athikom Boonsue 

 

ชื่อ-สกุล อธิคม บุญซื่อ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35599001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณ ะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 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 

ประสบการณ์ท างานในสายวิชาชีพ 

พ.ศ. 2542-2545 Production Engineer 

บริษัท LTEC, นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน 

พ.ศ. 2541-2542 Mechanical Engineer 

บริษัท ปัญจพล พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด, พระนครศรอียุทธยา 

ผลงานวิชาการ 

mailto:athikomb@hotmail.com
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กิตติกร อาภัย สุรศักดิ์ ศรีปาน ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร และอธิคม บุญซื่อ. (2559). การลดมลภาวะ

ฝุ่นละอองภายในโรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิก กรณีศึกษาโรงงานอิงอร เซรามิก จังหวัด

ล าปาง, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวรรมอุตสาหการประจ าปี พ.ศ. 2559 (น. 625-

632). ขอนแก่น. (กรกฏาคม) 

 



189 

 

 

ประวัติ 

อโณทัย กล้าการขาย 

Anothai Klakankhai 

 

ชื่อ-สกุล อโณทัย กล้าการขาย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36501004XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3377 

Email Anothai.kl@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตและ

อัตโนมัติ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2544 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิชาการ 

อโณทัย กล้าการขาย สุชาติ แย้มแม่น วิชัย ฤกษภูริทัต และวิโรจน์ บุญอ านวยวิทยา. (2556). การ

ส ารวจความเห็นผู้ประกอบการเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศด้วยวิธีซ็อฟ ส าหรับ

เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานสืบเนื่องจากการทาง

วิชาการ ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 (น. 1-13). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา. (มกราคม) 

mailto:Anothai.kl@up.ac.th
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อโณทัย กล้าการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผน่ทอง พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ และพรณารายณ์ สม

สัตย์. (2556). การเพิ่มอัตราผลผลติแผน่ใยบวบขัดผวิธรรมชาติดว้ยวิธีการศกึษาเวลา, 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 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

วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองต้นทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น: กรณีศึกษา 

วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน จังหวัดน่าน,  

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี 2558  (น. 1103-1109). 

กรุงเทพ. (สิงหาคม) 

อโณทัย กล้าการขาย  พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ์  และธเนศ ทองเดชศรี . (2559). การบูรณาการ

กระบวนการในการพัฒนาและจัดการโครงการด้วยการวิเคราะห์สวอตและโทวส์ การ

ประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อพและวงจรเด็มมิ่งเพื่อพัฒนาก าลังคนในรายวิชาอาสา

พัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 5 (841-856 ). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา. (มกราคม) 

เอกชัย แผ่นทอง อโณทัย กล้าการขาย และพงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ. (2559). แบบจ าลองก าหนดการ

เชิงเส้นจ านวนเต็มผสมส าหรับการวางแผนวัตถุดิบและผลิตกล้วยหอมทองแปรรูป : 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองยัดเยียด จังหวัดพะเยา, รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2559  (18-24). 

ขอนแก่น. (กรกฎาคม) 

อโณทัย กล้าการขาย  เอกชัย แผ่นทอง เอราวิล ถาวร และคมกฤต เมฆสกุล. (2559). การ

เปรียบเทียบการประเมินท่าทางการท างานและอัตราความชุกของอาการผดิปกติของระบบ

กล้ามเนื้อและกระดูกจากการท างานในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ, รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี พ.ศ. 2559  (563-

569). ขอนแก่น. (กรกฎาคม) 



191 

 

ประวัติ 

อัจฉราวดี แก้ววรรณดี 

Adcharawadee Keawwandee, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล อัจฉราวดี แก้ววรรณดี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 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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ประวัติ 

เอราวิล ถาวร 

Erawin Thavorn 

 

ชื่อ-สกุล เอราวิล ถาวร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 26501000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 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

การประเมินท่าทางการท างานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ

และกระดูกจากการท างานในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ, รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี พ.ศ. 2559 (563-569). ขอนแก่น. 

(กรกฎาคม) 
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เอราวิล ถาวร ตฤณ ทองปลิว และธีระเมต ศรีสุขวสุ. (2558). การปรับปรุงคุณภาพการกลึงโลหะ

เกรด SCM 415 ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล กรณีศึกษาโรง

ปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา, รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการแห่งชาติ พะยาวิจัย ครั้งที่ 4 (592-598). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา. 

(มกราคม) 

เอราวิล ถาวร ทรงพล ผัดวงศ์ และขวัญนิธี ค าเมือง. (2557). การศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม AA6063 ด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ. วารสารวิศวกรรม

สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(2), 33-37. (ธันวาคม) 

อภิศักดิ์ วิทยาประภากร เอราวิล ถาวร และพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล. (2557). ตัวแบบส าหรับการแก้ไข

ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคนในกรณีก าหนดเป้าหมายให้แก่พนักงานแต่ละ

คนมีระยะการเดินทางน้อยที่สุด, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านการวิจัย

ด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี 2557 (น. 229-234). พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

(สิงหาคม) 

จักรทอง ทองจักตุ เอราวิล ถาวร ทรงพล ผัดวงศ์ และภานุ บูรณจารุกร. (2557). การศึกษาปัจจัยเพื่อ

พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและระบบโลจิสติกส์จังหวัดพะเยาตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง, รายงานสืบเนื่องจากการกระชุมวิชาการระดับชาติ  เครือข่าย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่  13  (น. 641-654). เชียงราย :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (กุมภาพันธ์) 

เอราวิล ถาวร เกษตร เกตุชู และอนงค์ ถาวร. (2556). แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองแผนก

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการแห่งชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 (2-11). พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา (มกราคม) 

ชันณ รงค์  แสงก่ า ศิ ริ ชัย  ทองสะดี  และ เอราวิล  ถาวร . (2556). การวางแผนบ ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศโดยใช้หลักการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา, 

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (53). 

กรุงเทพ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (พฤษภาคม) 
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ประวัติ 

เอกชัย แผ่นทอง 

Aekachai Pantong 

 

ชื่อ-สกุล เอกชัย แผ่นทอง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15506000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3377 

Email ote_ie@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2552 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิชาการ 

คมกฤต เมฆสกุล และเอกชัย แผ่นทอง. (2556). การศึกษาการน าระบบมาตรฐานการบริหารความ

เสี่ยง ISO 31000 ไปใช้ในโรงปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 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 แผน่ทอง พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ และพรณารายณ์ สม

สัตย์. (2556). การเพิ่มอัตราผลผลติแผน่ใยบวบขัดผวิธรรมชาตดิ้วยวิธีการศกึษาเวลา, 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 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 และอภศิักดิ์ วิทยาประภากร. (2556). การวางแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษาอ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา , การ

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจ าปี 2556 ครั้งที่ 13 ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน (น. 169-174). ขอนแก่น. (พฤศจกิายน) 

อภิศักดิ์  วิทยาประภากร เอกชัย แผ่นทอง และพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล . (2556). ตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์ส าหรับแก้ไขปัญหาการเดินทางพนักงานขายโดยการจ าลองการไหลของวัตถุ, 

การประชุมวิชาการประจ าปี 2556 ครั้งที่ 13 ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  (น. 

467-473). ขอนแก่น. (พฤศจกิายน) 

เอกชัย แผ่นทอง และอภศิักดิ์ วิทยาประภากร. (2556). การวางแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์: กรณีศึกษาอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. Thai VCML 

Journal , 7(1), 9-16. (June) 

เอกชัย แผ่นทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร. (2558). แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม

ผสมส าหรับการวางแผนการผลิตน้ าแข็ง กรณีศึกษา : โรงน้ าแข็ง พีแอนด์พี พีรพัทธ์ 

ล าปาง, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี 2558 (น. 26-31). 

(มีนาคม) 

พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ อโณทัย กล้าการขาย เอกชัย แผ่นทอง และปารวี ทะนัน. (2558). การ

วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองต้นทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น: กรณีศึกษา 

วิสาหกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน จังหวัด

น่าน. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี 2558 (น. 1103-1109). 

กรุงเทพ. (สิงหาคม) 

เอกชัย แผ่นทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร. (2558). แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็ม

ผสมส าหรับวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตในโซ่อุปทานน้ าผลไม้แปรรูป: กรณีศึกษา
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โรงงานผลิตน้ าผลไม้, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 

2558 (สิงหาคม) 

เอกชัย แผ่นทอง ขรรค์ชัย ตั้นเมฆ และสมชาย ธนะ. (2559). การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิต

อาหารสัตว์ในโซ่อุปทานการผลิตโคขุน โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้น

จ านวนเต็มผสม: กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา, การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2559 (น. 857-869). (มกราคม) 

 

ผลงานวิจัย 

เอกชัย แผ่นทอง. (2557). การศกึษาและจัดการหว่งโซ่อุปทานการผลิตโคขุนเพื่อรองรับยุทธศาสตรโ์ค

เนื้อของประเทศไทยภายใต้ชื่อตราสินค้า โคขุนดอกค าใต้ กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1* นายจักรทอง ทองจัต ุ 35401002xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. 

วศ,บ, 

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมตัิ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

2* นายทรงวุฒ ิประกายวิเชยีร 35709001xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า

เจ้าธนบุรี 

360 360 360 360 360 

3 นายพงษ์วิทย ์พรมสุวรรณ 36599005xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

4* นายอธิคม บุญซื่อ 35599001xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

360 360 360 360 360 

5 นายอโณทัย กล้าการขาย 35601004xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ, 

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมตัิ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

6* นางสาวอัจฉราวด ีแก้ววรรณด ี 36599001xxxxx  Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ,บ 

Industrial and Systems Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

 The University of Oklahoma 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

7 นายเอราวิล ถาวร 25601000xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

8* นายเอกชัย แผ่นทอง 15506000xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 
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ภาคผนวก ช 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐาน 

ทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปรญิญา 

ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 

(เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางแสดงองค์ความรู้การจัดกลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะในสาขาวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการไม่น้อยกว่า 4 แขนงย่อย ตาม มคอ.1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ระบุไว้ใน 

มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) กลุ่มความรูด้า้นวสัดุและกระบวนการผลิต (Material and Manufacturing Process) 

264101 วัสดุวิศวกรรม x x x x x x  x 

264201 กรรมวิธีการผลิต  x x x x  x x 

264211 กรรมวธีิการผลิตขั้นสูง x x x x x x x x 

264313 วศิวกรรมเครื่องมือ x x  x x  x  

264413 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ x   x x  x  

264432 การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และงาน

วศิวกรรม 
x  x x x x x  

264364 การผลิตอัตโนมัต ิ x   x x x x  

264364  ระบบการผลิตแบบยดืหยุ่น x   x x  x  

2) กลุ่มความรูด้า้นระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Saety) 

264322 การศึกษาการปฏบัิตงิานทางอุตสาหการ x x     x x 

264342 การขนสง่และกระจายสินค้า x    x  x  

264361 หุ่นยนตแ์ละเครื่องกลวทัิศน์ x x  x x x x  

264362 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมตอ่ x    x x x  

264363 ระบบควบคุมและแบบจ าลอง x x   x x x  

264372 อเิล็กทรอนิกสแ์ละวงจรดิจิตอล x      x  

264373 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรบัวศิวกรรมอุตสาหการ x     x x  

264412 วศิวกรรมความปลอดภัย x x x x x x x x 

264431 จิตวทิยาอุตสาหกรรม x      x x 

264433 การยศาสตร์ x x x    x x 

264471 การออกแบบเครื่องจักรกล x x  x     

264472 การประยุกตใ์ชไ้มโครโปรเซสเซอร์ x     x x  

3) กลุ่มความรูด้้านระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

264202 สถิตวิศิวกรรม x      x  

264211 การควบคุมคุณภาพ x      x  

264331 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง x      x  
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เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4) กลุ่มความรูด้้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economics and Finance) 

264324 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม x   x x  x  

264414 การวเิคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม x   x x  x  

264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ x      x  

5) กลุ่มความรูด้้านการจัดการการผลิตและด าเนนิการ (Production and Operation Management) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม x      x  

264314 การวางแผนและควบคมุการผลิต x      x  

264321 การวจิัยดําเนนิงาน x      x  

264323 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา x x x x x x x  

264332 การจ าลองสถานการณ์ x      x  

264333 การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม x      x  

264341 การจัดการสินค้าคงคลงัและคลังสินค้า x      x  

264343 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดบิ x x     x  

264344 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน x      x  

264351 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัโลจิสติกส ์       x  

264352 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโลจิสติกส ์ x      x  

264353 โลจิสติกสร์ะหวา่งประเทศ x      x  

264452 การขนถา่ยตอ่เนื่องหลายรูปแบบ x      x  

264453 การขนถา่ยวัสดุและบรรจุภัณฑ์ x      x  

264454 การจัดการการจัดหา x      x  

6) ความรู้ดา้นการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ(Integration of Industrial Engineering 

Techniques) 

264311 การเขียนโปรแกรมวศิวกรรมอุตสาหการ x x  x x x x  

264315 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม x x x x x x x x 

264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 x x x x x x x x 

264434 การประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ส าหรับงานวศิวกรรม 

อุตสาหการ 
x      x  

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 x x x x x x x x 

 

* องคค์วามรู้พืน้ฐานทางวศิวกรรมท่ีส าคัญมรีายละเอยีด ดังนี ้
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1. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied Mathematics, 

Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีน าเสนอระบบต่างๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การ

จ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ท่ีกระท ากับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะห์การเคลื่อนท่ี จนกระท่ังถึงกา ร

วเิคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภ้าระแบบตา่งๆ ที่มากระท า 

3. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนความรู้พื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (Characteristics) และกระบวนการของของไหล 

หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนท่ีของความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ท่ีเกี่ยวเนื่อง

ท้ังหมด 

4. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บน

พื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกตใ์ช้

งานสสารในดา้นตา่งๆ รวมท้ังกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ   

5. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนือ้หาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานประเภทตา่งๆ 

ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

และรวมท้ังเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนส าหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์(Electricity and Electronics) หมายถึง เนือ้หาความรู้ซึ่ง

เกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์เช่น วงจรและระบบไฟฟา้ อุปกรณแ์ละวงจรอิเล็กทรอนิกส ์คลื่น

แมเ่หล็กไฟฟา้ สญัญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกตใ์ชงานดว้ยเทคโนโลยทีางไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์  

7. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหาความรู้

ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์     

โลจีสติกส ์รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจัดการ 

8. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and Environment)  

หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานท่ีเกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ 

และสิ่งแวดลอ้ม 
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 ความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ช้ันปีที่ 1 

1. มีความรูค้วามเข้าใจวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม 

2. สามารถแก้ไขปัญหางานในรายวิชาทางวิศวกรรมด้วยหลักแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

ช้ันปีที่ 2 

1. มีความรูค้วามเข้าใจในวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

2. สามารถแก้ไขปัญหางานในรายวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการดว้ยหลักแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

และวิศวกรรม 

ช้ันปีที่ 3 

1. มีความรูค้วามเข้าใจในวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

2. สามารถแก้ไขปัญหาในรายวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการด้วยหลักแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์

วิศวกรรม และวศิวกรรมอุตสาหการ 

3. สามารถตั้งโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการบนพื้นฐานของหลักวิชาการ 

ช้ันปีที่ 4 

1. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรูแ้บบบูรณาการรายวิชาในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 
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