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หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาษาอังกฤษ:               Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 

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

- วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) 
- วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
           149  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับ
นักศึกษาเข้าเรียนแบบโอนหน่วยกิต กับมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
Universitas Islam Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย 
De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ 
Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 
Okinawa National College of Technology ประเทศญี่ปุ่น 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จกิารศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
          สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม              
ครั้งที ่3/2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558 
          สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 
          เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ในปีการศึกษา 2560 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  พนักงานในสถานประกอบการ ในต าแหน่งวิศวกรการผลิต วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรควบคุม
คุณภาพ วิศวกรวางแผนการผลิต วิศวกรซ่อมบ ารุงรักษา วิศวกรโรงงาน วิศวกรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ วิศวกรจัดซื้อ วิศวกรแม่พิมพ์และขึ้นรูป 

8.2  เจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานประกอบการ ในต าแหน่งวิศวกรซ่อมบ ารุง วิศวกรออกแบบ
กระบวนการผลิต วิศวกรวางแผนการผลิต 

8.3  ผู้สอนในสถาบันการศึกษาท่ีผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้สอนใน สถาบันการศึกษา
ที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

8.4  ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ที่เก่ียวกับกระบวนการผลิต หรือการบริการ  
8.5  นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชา (ป.เอก-ป.ตรี) 

ส าเร็จจาก 
 

ปีท่ี
จบ 

1 นายศุภเอก  ประมูลมาก1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
วิศวกรรม   

อุตสาหการ) 

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการ
ผลิต) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

2541 
 

2535 

2 นายอนินท์ มีมนต์1  อาจารย์ Ph.D. (Advanced Fiber  
Science) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมเทคโนโลยี 
การผลิตทางอุตสาหกรรม)  
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

Kyoto Institute of  
Technology, Kyoto, 
Japan 
มหาวิทยาลัยเกษตร  
ศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2557 
 
 

2552 
 

2539 

3 นายกุลชาติ  จุลเพ็ญ1 อาจารย์ D.Eng. (Mechanical 
Engineering) 
 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูป
โลหะ) 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

Nippon Institute of 
Technology, Saitama, 
Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2553 
 
 

2546 
 

2543 

4 นายสุรัตน์   ตรัยวนพงศ์ *2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
วิศวกรรม   

อุตสาหการ) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2541 
2532 

5 นายมนตรี      น่วมจิตร์2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
วิศวกรรม   

อุตสาหการ) 

M.T. (Technology) 
 
 
 

อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 

Technological 
University of the 
Philippines, Manila, 
Philippines 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 
 
 
 

2539 

6 นายไพฑูรย์  พูลสุขโข2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
วิศวกรรม   

อุตสาหการ) 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา) 
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-ออกแบบ 
การผลิต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2551 
 

2544 
 

2543 
 

2531 

หมายเหตุ  * ประธานหลักสูตร  1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 
 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   การพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิต ท า
ให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ซ่ึงต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถท างานได้   
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสามารถท าได้จากการเร่งพัฒนาความรู้  การถ่ายทอดความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจาก
ภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันทุกระดับได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในทิศทางหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)    

ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economic Community, AEC) ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยต้องการความเข้มแข็ง
เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเป็นปัจจัยส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิต 
เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยตรง จึงเป็นสาขาหนึ่ งที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต ท าให้ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการอ
ย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการกับสาขาอ่ืนๆ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและท าให้ประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทาง
การค้าในตลาดโลกได้  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความต้องการ
พ่ึงพาเทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งความส าคัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีนั้น ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม  
การบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมจากการผลิต
พลังงานไฟฟ้า การเพ่ิมโอกาสการแข่งขันทางการค้า และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วน
มีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประชากร ชุมชนและธุรกิจ  การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย 
นอกจากนั้นยังรวมถึงการพัฒนาประเทศในเหมาะสมกับการเป็นสมาชิกของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) เช่นกัน 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรและการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการน ากรอบแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนแบบ CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate, CDIO-based Education) มาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนใน 2 วิชาเอกวิชา คือ วิชาเอกวิศวกรรมการ
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ผลิต และวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยทั้ง 2 วิชาเอกวิชามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ รายวิชาส่วนใหญ่มีการเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติเพ่ือสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะที่
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยปรับสัดส่วนการเรียนการสอนระหว่างจ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อจ านวน
ชั่วโมงปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 40 ต่อ 60  

  ในหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้นอกจากจะมีจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพสาชา
วิศวกรรมอุตสาหการที่ก าหนดโดยสภาวิศวกร จุดเด่นของวิชาเอกวิชาวิศวกรรมการผลิต คือการเพ่ิมราย
วิชาชีพเลือกด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยี ซีเอ็นซี และการวิเคราะห์และจ าลองระบบการผลิต เพ่ือ
รองรับกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของการน าระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปทดแทนปัญหาด้านแรงงาน และยังมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการ
ขึ้นรูป ซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะและแม่พิมพ์พลาสติก นอกจากนี้ยังเพ่ิมรายวิชาด้าน
กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เกี่ยวข้องการออกแบบชิ้นส่วนและงานขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต ส่วนจุดเด่น
วิชาเอกวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดป้รับเพ่ิมรายวิชาชีพเลือกด้านการจัดการทางวิศวกรรมให้เกิดการเรียนรู้
แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม แ ล ะ เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ใ น ด้ า น  QCDSME (Quality-Cost-Delivery-Safety-Morale-
Environment) ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการด าเนินงานขององค์กรส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่รายวิชาระบบการ
จัดการและการประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและความคุ้มค่าใน
การลงทุนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ วิชาการจัดการผลิตภาพ วิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังจัดให้มีวิชาการออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้นส าหรับวิศวกรเพ่ือเสริมทักษะในการ
วิเคราะห์และค้นหาปัจจัยที่ส าคัญส่งผลต่อระบบการผลิต และยังคงให้มีรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ IT ในการด าเนินงานและยังคงมี
รายวิชาการออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับกับความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่
เพ่ิมข้ึน  

 จากการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้บัณฑิตที่จบจากสาขานี้จะมีความรู้ความสามารถและมีทักษะ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการออกแบบ วิเคราะห์ จัดการระบบการผลิตพร้อมปฏิบัติงานตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
 เนื่องด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาระเร่งด่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ประกอบกับเพ่ือเป็นการเตรียมรับการเป็นสมาชิกของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 และจากผลการส ารวจความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมที่ทางภาควิชาฯ ได้ด าเนินการส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่าคุณสมบัติพึงประสงค์ของ
บัณฑิตที่จบวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม (Core 
Fundamental Engineering Knowledge) ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (Teamwork Skills) ทักษะการ
สื่อสาร (Communication Skills) การประยุกต์ใช้ (Implementing) และทัศนคติ (Attitude) ผลการ
ส ารวจได้ถูกน ามาวิเคราะห์ Gap Analysis และ จัดท า Curriculum Mapping เพ่ือให้ได้หลักสูตรแบบ
บูรณาการ (Integrated Curriculum) โดยมีการบูรณาการทักษะดังกล่าวลงในรายวิชาต่างๆของ
หลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการยังมุ่งเน้นด้าน
ทักษะการปฏิบัติและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
มีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้าน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้
เพ่ือให้บัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา

ภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ และกลุ่มวิชาบูรณาการ 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับกลุ่มวิชาบูรณาการ อาจสอนโดย
คณะต่างๆ ที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม และกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม โดยกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย 
คือ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาพ้ืนฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 

วิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ โดยกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก และกลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม กลุ่มวิชา
เลือกทางวิศวกรรม เป็นกลุ่มวิชาเลือกเพ่ือความเป็นเลิศทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
ในวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 ทางเลือก คือ สหกิจศึกษา และฝึกงาน นักศึกษาออกสหกิจศึกษาและฝึกงานใน
สถานประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศ 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมจ านวน 2 วิชาได้แก่ วิชา 04-411-

101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชา 04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม เปิดสอนให้กับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกหลักสูตร 

13.3 การบริหารจัดการ 
ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชา

อ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับมี
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1  ผลิตบัณฑิตวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก

กาลเทศะ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ
วชิาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  

1.2.2  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  

1.2.3  ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ และให้คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  

1.2.4  ผลิตบัณฑิตให้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  
มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน  

1.2.5  ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

1.2.6  ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไปบูรณาการ
เพ่ือประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง                   กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี

มาตรฐานตามท่ี สกอ.
ก าหนด และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

-  พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

-  ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับ
หลักสูตร 

- รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร 

2.  ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานและ
ข้อบังคับของ สภาวิศวกร 

 

-  จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

- หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์
ข้อบังคับของสภาวิศวกร 

- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องผ่าน
การรับรองจากสภาวิศวกร 
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3.  พัฒนาศักยภาพของ    
    บุคลากรผู้สอน 

-  สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ อาทิ การ
อบรม การปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานประกอบการและ
การศึกษาต่อ 

-  อาจารย์ผู้สอนประจ า
หลักสูตรทุกคนได้รับการ
สนับสนุนในการเข้ารับการ
อบรมหรือพัฒนาตนเอง/
คุณวุฒิอาจารย์ที่เพ่ิมข้ึน 

4.  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ -  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้
เพียงพอกับการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบัติการ 

-  รายการอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัตการ ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน 

5.  สถานประกอบการ/ 
    ภาคอุตสาหกรรม 

-  สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในภาคปฏิบัติการท างาน
จริง 

-  เอกสารท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ ใน
ด้านสหกิจศึกษา และ
ฝึกงาน 

 
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมเวลาส าหรับการสอบด้วย 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - 

วิทยาศาสตร์  หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือ
เทียบเท่า  

2.2.2  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน ช่าง
กลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือ เทียบเท่า
โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ 
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เรียน พ.ศ. 2550  และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 

2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
มาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากข้ึน 
โดยเฉพาะรายวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลัส
รายวิชาฟิสิกส์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่ เกณฑ์
มาตรฐานสากล แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ก่อนจะมีหลักสูตร
ปรับปรุงฉบับนี้พบว่า รายวิชาพ้ืนฐานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดใน
ระดับอุดมศึกษา ท าให้เกิดปัญหา ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปกติท้ังผู้สอนและผู้เรียน 
 นอกจากนั้นการรับนักศึกษาที่จบการศึกษามาจากสายสามัญ (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และนักศึกษา
ที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ามาศึกษาในกลุ่มเดียวกัน พบว่ามีความแตกต่างทั้งพ้ืนฐานความรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะต่างกันอย่างมาก เช่น ทักษะการเขียนแบบ  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต   เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ  และการแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรม 
           2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค าปรึกษาแนะน า และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน 
ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอค าแนะน าได้    
           3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเขียนแบบดังกล่าว โดยคณะฯ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะที่เก่ียวข้อง 
           4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

     2.5.1  วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30   30   30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30   30   30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30   30   30 
ชั้นปีที่ 4 - - -   30   30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - -   30 
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     2.5.2  วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30   30   30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30   30   30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30   30   30 
ชั้นปีที่ 4 - - -   30   30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - -   30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบ ารุงการศึกษา 
/ค่าลงทะเบียน 128,000,000  131,200,000  134,400,000  137,600,000  140,800,000  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 137,315,500  145,478,300  153,641,100  161,803,900  169,966,700  
รวมรายรับ 265,315,500  276,678,300  288,041,100  299,403,900  310,766,700  

 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 85,647,200 89,469,700 93,292,200 97,114,700 100,937,200 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไมร่วม3) 25,997,100 26,037,400 26,077,700 26,118,000 26,158,300 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 57,600,000 59,040,000 60,480,000 61,920,000 63,360,000 

(รวม ก) 169,244,300 174,547,100 179,849,900 185,152,700 190,455,500 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภณัฑ ์ 33,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,320,000 

(รวม ข) 33,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,320,000 
รวม (ก) + (ข) 202,364,300 211,967,100 221,569,900 231,172,700 240,775,500 
จ านวนนักศึกษา 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 50,591 51,699 52,755 53,761 54,722 

*หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 52,706 บาทต่อปี 
 
2.6 ระบบการศึกษา 

    ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 
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2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
    นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่ าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. 2550 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                            149 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
   1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
   1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
   1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
   1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่วยกิต 
   1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต 
   2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน 55 หน่วยกิต 
    2.1.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์           
21 หน่วยกิต 

    2.1.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                                  34 หน่วยกิต 
     1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต 
     2)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 10 หน่วยกิต 
   2.2  วิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต 
    2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                                     33 หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 29 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับร่วม 16 หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับวิชาเอกละ 13 หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต 
    2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต 
    2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
                     - รหัสวิชา 
                     การก าหนดรหัสรายวิชา  ในหลักสูตร  ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด  8  ตัว ซึ่งจ าแนก
ตามแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
         
 
 
        X  X  –  X   X    X   –  X      X   X 
       1   2      3    4    5       6      7    8  
 

ต าแหน่งที่         1 – 2   แทน คณะ 
ต าแหน่งที่         3    แทน ภาควิชา 
ต าแหน่งที่         4   แทน สาขาวิชา 
ต าแหน่งที่         5   แทน วิชาเอก 
ต าแหน่งที่         6   แทน ปีที่ควรศึกษา   
ต าแหน่งที่         7 - 8 แทน ล าดับวิชาในหมวดวิชา  
 

 

ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 
 
 
 
 
 
 
       
 
                X     ( X  -  X   -  X ) 
 
 
 
 

หน่วยกิต 

คาบเรียนทฤษฎี 

คาบเรียนปฏิบัติ 

ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา 

ภาควิชา 

วิชาเอก 

ปีทีค่วรศึกษา 

ล าดับวิชาในหมวดวิชา 

คณะ 

สาขาวิชา 
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- รายวิชา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
          1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต   

 01-110-003    มนุษยสัมพันธ์ 
Human Relations                                                              

3(3-0-6) 

 01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม                                            
Society and Environment 

3(3-0-6) 

 01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                     
Sufficiency Economy for Sustainable Development 

3(3-0-6) 

 01-110-013   สังคมกับการเมืองการปกครองไทย                               
Society with Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

  01-110-015 กฎหมายแรงงาน                                                         
Labor Law 

3(3-0-6) 

    
 1.1.2  รายวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต   
 01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ                    

Information and Academic Report Writing 
3(3-0-6) 

 01-210-006   มนุษย์กับปรัชญา                                                         
Man and Philosophy 

3(3-0-6) 

 01-210-007   ตรรกะในชีวิตประจ าวัน                                                    
Logic in Daily Life 

3(3-0-6) 

 01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม                                          
Reasoning and Ethics 

3(3-0-6) 

 01-210-013 วัฒนธรรมไทย                                                              
Thai Culture 

3(3-0-6) 

    
 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต  โดยให้ศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 01-320-001   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                                           

English for Communication 1              
3(2-2-5) 

 01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                                           
English for Communication 2            

3(2-2-5) 

 01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ                                                       
English Conversation 

3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 01-310-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                  

Thai for Communication  
3(2-2-5) 

 01-310-006   การอ่านและการเขียนทางวิชาการ                                     
Academic Reading and Writing 

3(3-0-6) 
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 01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ                                          
Writing for Careers 

3(3-0-6) 

 01-310-009   ศิลปะการพูด                                                               
Arts of Speaking 

3(2-2-5) 

 01-320-004   การอ่านภาษาอังกฤษ                                                       
English Reading   

3(2-2-5) 

 01-320-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
English for Science and Technology 

3(2-2-5) 

 01-320-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ                                           
English for Presentations     

3(2-2-5) 
 

 01-320-008   การเขียนส าหรับชีวิตประจ าวัน                                           
Writing for Everyday Life 

3(2-2-5) 

 01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                                            
Basic Chinese   

3(3-0-6) 

 01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                           
Basic Japanese Conversation 

3(3-0-6) 

 01-341-001   ภาษาเขมรเบื้องต้น                                                      
Basic Khmer 

3(3-0-6) 

 01-342-001   ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น                                                   
Basic Bahasa    

3(3-0-6) 

 01-343-001   ภาษาพม่าเบื้องต้น                                                       
Basic Burmese 

3(3-0-6) 

 01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                                           
Basic Vietnamese 

3(3-0-6) 

    
1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 09-000-001   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
Computer and Information Technology  Skills 

3(2-2-5) 

 และให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้      
 09-111-050   คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                    

General Mathematics 
3(3-0-6) 

 09-121-045 สถิติทั่วไป                                                                  
General  Statistics 

3(3-0-6) 

 09-311-051   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                       
Life and Environment 

3(3-0-6) 

 09-311-052   ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง                                           
Biology and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                           
Science and Technology 

3(3-0-6) 
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1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล                                                         

Individual Sports  
1(0-2-1) 

 01-610-002 กีฬาประเภททีม                                                                             
Team Sports  

1(0-2-1) 

 01-610-003 นันทนาการ                                                                
Recreation  

1(0-2-1) 

 01-610-005   การจัดและการบริหารค่ายพักแรม                                   
Camping Management 

3(3-0-6) 

 01-610-006   การฝึกด้วยน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ                                                           
Weight Training for Health 

3(2-2-5) 

 01-610-008    ลีลาศเพ่ือสุขภาพ                                                           
Social Dance for Health 

3(2-2-5) 

    
1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 01-000-001   ทักษะทางสังคม                                                            
Social Skills 

3(3-0-6) 

 และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 01-010-001   วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์                                       

Thai Life Style in Globalization 
3(3-0-6) 

 01-010-009   ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ                                                             
Learning Skill for Success    

2(2-0-4) 

 01-010-010    การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                    
Personality Development 

3(3-0-6) 

 01-010-013    การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                            
Friendly Environment for Life Development  

3(3-0-6) 

 01-010-014   การควบคุมน้ าหนักและรูปร่างเพ่ือสุขภาพ                              
Weight Control  and Body Shapes for Health 

2(1-2-3) 

 01-010-016   มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม                                                 
Man and Decent Life 

2(2-0-4) 

 01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม                                                   
Life Seen through Literature 

2(2-0-4) 

 01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง                                    
Aesthetics of Thai Language in Songs 

2(2-0-4) 

 04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม                                   
Industrial Organization Management 

2(2-0-4) 

 09-090-010   วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ                                                
Science and Nature 

2(2-0-4) 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ   113  หน่วยกิต 
  2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน 55 หน่วยกิต 

 2.1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  21 หน่วยกิต ให้ศึกษาจาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

 09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1                                                 
Calculus for Engineers 1 

3(3-0-6) 

 09-111-142   แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2                                              
Calculus for Engineers 2 

3(3-0-6) 

 09-111-243   แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 3                                             
Calculus for Engineers 3 

3(3-0-6) 

 09-210-121   เคมีส าหรับวิศวกร                                                       
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) 

 09-210-122   ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร                                           
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) 

 09-410-141   ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                                                     
Physics for Engineers 1 

3(3-0-6) 

 09-410-142   ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                                       
Physics Laboratory for Engineers 1 

1(0-3-1) 

 09-410-143   ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                                                    
Physics for Engineers 2 

3(3-0-6) 

 09-410-144   ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                                         
Physics Laboratory for Engineers 2 

1(0-3-1) 

    
 2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  34 หน่วยกิต  
 1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก  24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 04-211-201    หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                                              

Fundamentals of Electrical Engineering  
3(3-0-6) 

 04-311-202    กลศาสตร์วิศวกรรม                                                       
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

 04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส์                                                          3(3 
Thermodynamics 

3(3-0-6) 

 04-411-102    เขียนแบบวิศวกรรม                                                          
Engineering Drawing 

3(2-3-5) 

 04-411-203   กระบวนการผลิต                                                           
Manufacturing Processes 

3(3-0-6) 
 

 04-412-201 สถิติวิศวกรรม                                                     
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 
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 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                          
Computer Programming 

3(2-3-5) 

 04-720-201   วัสดุวิศวกรรม                                                            
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

  2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม  10 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี้ 

 04-000-101   การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม                                                  
Engineering Workshop 

2(0-6-4) 

 04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                                             
Basic Engineering Training                          

3(1-6-4) 

 04-411-204 การออกแบบและสร้างชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                
Industrial Engineering Design and Build 

3(2-3-5) 

 04-411-208 โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรม                                         
Engineering Mini-Project       

2(0-6-4) 
 

    
  2.2  วิชาเฉพาะด้าน  58  หน่วยกิต 

 2.2.1  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  33 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก   
       - กลุ่มวิชาบังคับร่วม  16  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 04-211-202   ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                                  

Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory 
1(0-3-3) 

 04-411-206   ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ                              
Engineering Metrology Laboratory 

2(1-3-3) 

 04-411-207   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการทดสอบวัสดุ      
Mechanical Engineering and Material Testing 
Laboratory                

1(0-3-3) 

 04-412-202 วิศวกรรมความปลอดภัย                                                   
Safety Engineering 

3(3-0-6) 

 04-412-304 การควบคุมคุณภาพ                                                        
Quality Control 

3(3-0-6) 

 04-412-307   การวางแผนและควบคุมการผลิต                                         
Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

 04-412-418 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                       
Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

       - กลุ่มวิชาบังคับวิชาเอก  13  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
       วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต  

 04-411-205 วิศวกรรมเครื่องมือกล                                                   
Machine Tool Engineering 

3(3-0-6) 
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 04-411-309   วิศวกรรมเครื่องมือ                                                       
Tool Engineering                  

3(3-0-6) 

 04-411-310   กระบวนการขึ้นรูป                                                          
Forming Processes  

3(3-0-6) 

 04-411-311   ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                      
Automation Control System  

3(3-0-6) 

 04-411-312   ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต                                             
Production Engineering Laboratory 

1(0-3-3) 

         วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 04-412-203   การศึกษางาน                                                              

Work Study 
3(3-0-6) 

 04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                                
Engineering Economy  

3(3-0-6) 

 04-412-306   การวิจัยการด าเนินงาน                                                    
Operation Research 

3(3-0-6) 

 04-412-308   วิศวกรรมการบ ารุงรักษา                                                   
Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

 04-412-309   ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ                                         
Industrial Engineering Laboratory 

1(0-3-3) 
 

  2)  กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม  4  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชา 
       ต่อไปนี้ 
 04-412-310 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                               

Industrial Engineering Pre-Project 
1(1-0-2) 

 04-412-419 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                                             
Industrial Engineering Project 

3(1-6-4) 

    
 2.2.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  18  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาวิชาเอกวิชา 

ต่อไปนี้ 
  1)  วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต (18  หน่วยกิต) 
 04-411-313 โลหะวิทยาวิศวกรรม  

Engineering Metallurgy 
3(2-3-5) 

 04-411-314 วิศวกรรมงานหล่อ  
Foundry Engineering 

3(2-3-5) 

 04-411-315 กระบวนการเชื่อม  
Welding Processes  

3(1-6-4) 

 04-411-316 วิศวกรรมการเชื่อม  
Welding Engineering 

3(2-3-5) 

 04-411-317 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล                                       
Design of Machine Elements 

3(3-0-6) 
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 04-411-318 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต                         
Computer Aided Design and Manufacturing 

3(2-3-5) 

 04-411-419 
  

เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี  
CNC Technology 

3(2-3-5) 

 04-411-420   การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน                                
Jig and Fixture Design 

3(2-3-5) 

 04-411-421  การจ าลองไฟไนท์เอลิเมนต์ส าหรับวิศวกรรม                            
Finite Element-Simulation for Engineering 

3(2-3-5) 
 

 04-411-422    การออกแบบผลิตภัณฑ์                                                   
Product Design  

3(3-0-6) 

 04-411-423  กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิต                                         
Composite Manufacturing Process 

3(2-3-5) 

 04-411-424  การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ                                     
Press Tool and Dies Design 

3(2-3-5) 

 04-411-425 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก                                          
Plastic Mold Design 

3(2-3-5) 

 04-411-426 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1                                            
Machine tools practice 1 

3(1-6-4) 

 04-411-427    ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2                                                
Machine tools practice 2 

3(1-6-4) 

  2) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ (18  หน่วยกิต) 
 04-412-311 

  
การออกแบบเครื่องจักรกลและการจ าลอง                             
Machine Design and Simulation 

3(2-3-5) 
 

 04-412-312    เครื่องมือกลและระบบควบคุมอัตโนมัติ                                 
Machine Tool and Automatic System  

3(2-3-5) 

 04-412-313 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม 
Industrial Cost and Budget Analysis 

3(3-0-6) 

 04-412-314 
  

วิศวกรรมคุณค่า  
Value Engineering   

3(2-3-5) 

 04-412-315 การยศาสตร์        
Ergonomics 

3(3-0-6) 

 04-412-316 การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้นส าหรับวิศวกร 
Introduction to Experimental Design for Engineer 

3(2-3-5) 

 04-412-317 การจัดการผลิตภาพ   
Productivity Management    

3(2-3-5) 

 04-412-420 ระบบการประกันและจัดการคุณภาพ  
Quality Assurance and Management System 

3(3-0-6) 
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 04-412-421 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารโครงการ 
Feasibility Study and Project Management 

3(2-3-5) 
 

 04-412-422 การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์ 
Logistics System Design and Management 

3(3-0-6) 
 

 04-412-423    คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                             
Computer for Industrial Engineering 

3(2-3-5) 
 

 04-412-424 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
Environmental and Energy Management 

3(3-0-6) 

    
 2.2.3  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  7  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชา

ต่อไปนี้ 
 แผนที่ 1        แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ 2.2.1 (หมวดที่ 3)   
 04-000-302   การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       

Preparation for Professional Experience 
1(0-2-1) 

 04-000-401 สหกิจศึกษา                                                               
Cooperative Education 

6(0-40-0) 

 04-000-403   สหกิจศึกษาต่างประเทศ                                                  
International Cooperative Education  

6(0-40-0) 

 แผนที่ 2        แผนการศึกษาแบบฝึกงาน ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ 2.2.1, 2.2.2 (หมวดที่ 3) 
 04-000-302   การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      

Preparation for Professional Experience 
1(0-2-1) 

 04-000-303   ฝึกงาน                                                                     
Job Training 

3(0-40-0) 

 04-000-304   ฝึกงานต่างประเทศ                                                        
International Job Training 

3(0-40-0) 

 04-000-402   ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ                                    
Workplace Special Problem  

3(0-6-3) 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต  
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แต่ต้องไม่ซ้ ากับ
วิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนักศึกษาอาจ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ 
1) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

- วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                            3 2 2 5 
04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3 1 6 4 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3 2 3 5 
09-111-141 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-210-121 เคมีส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 
09-210-122       ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 1 0 3 1 
09-410-141       ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                                                                       3 3 0 6 
09-410-142       ปฏิบัติการฟสิิกส์ ส าหรบัวิศวกร 1 1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต    
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร ์ 3 3 0 6 
01-610-xxx เลือกกลุม่วิชาพลศึกษาหรือ

นันทนาการ 
1 0 2 1 

04-311-202       กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 5 
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม                                                                                      3 3 0 6 
09-111-142 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-143       ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-144       ปฏิบัติการฟสิิกส์ ส าหรบัวิศวกร 2 1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต  
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-000-101      การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2 0 6 4 

รวม 2 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                            3 2 2 5 
04-311-204   เธอร์โมไดนามิกส ์ 3 3 0 6 
04-411-203 กระบวนการผลติ 3 3 0 6 
04-411-204 การออกแบบและสร้างช้ินส่วน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3 2 3 5 

04-411-206     ปฏิบัติการวศิวกรรมการวัดและ
ตรวจสอบ 

2 1 3 3 

04-411-207 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกลและ
การทดสอบวสัด ุ

1 0 3 3 

09-111-243        แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 3 3 3 0 6 
09-xxx-xxx     เลือกกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กับ

คณิตศาสตร์                                        
3 3 0 6 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร ์ 3 3 0 6 
04-211-201 หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 0 6 
04-211-202 ปฏิบัติการหลักมลูของ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 0 3 3 

04-411-205 วิศวกรรมเครื่องมือกล 3 3 0 6 
04-411-208 โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรม 2 0 6 4 
04-412-201 สถิติวิศวกรรม 3 3 0 6 
09-000-004     ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 2 2 5 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

01-000-001      ทักษะทางสังคม 3 3 0 6 
04-411-309 วิศวกรรมเครื่องมือ 3 3 0 6 
04-411-311 ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ 3 3 0 6 
04-412-202   วิศวกรรมความปลอดภัย 3 3 0 6 
04-412-304 การควบคุมคณุภาพ 3 3 0 6 
04-411-xxx วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 
04-411-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-xxx-xxx เลือกกลุม่วิชาบูรณาการ                                                                                                           2 x x x 
04-000-302             การเตรียมความพร้อม 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1 0 2 1 

04-411-310 กระบวนการขึ้นรูป   3 3 0 6 
04-411-312 ปฏิบัติการวศิวกรรมการผลติ                                    1 0 3 3 
04-412-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 3 0 6 
04-412-310 
  

การเตรียมโครงงานวิศวกรรม        
อุตสาหการ 

1 1 0 2 

04-411-xxx วิชาชีพเลือก 3 3 x x x 
04-411-xxx วิชาชีพเลือก 4 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี1 3 x x x 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

04-000-401 
หรือ 
04-000-403 

สหกิจศึกษา 
หรือ 
สหกิจศึกษาศึกษาต่างประเทศ 

6 
 
6 

0 
 
0 

40 
 

40 

0 
 
0 

รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-xxx-xxx เลือกกลุม่วิชาภาษา                                                                                                                  3 x x x 
04-412-418 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 
04-412-419 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 1 6 4 
04-411-xxx วิชาชีพเลือก 5 3 x x x 
04-411-xxx วิชาชีพเลือก 6 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 18 หน่วยกิต 
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- วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                            3 2 2 5 
04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3 1 6 4 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3 2 3 5 
09-111-141 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-210-121 เคมีส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 
09-210-122       ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 1 0 3 1 
09-410-141       ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                                                                       3 3 0 6 
09-410-142       ปฏิบัติการฟสิิกส์ ส าหรบัวิศวกร 1 1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร ์ 3 3 0 6 
01-610-xxx เลือกกลุม่วิชาพลศึกษาหรือ

นันทนาการ 
1 0 2 1 

04-311-202       กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 5 
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม                                                                                      3 3 0 6 
09-111-142 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-143       ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-144       ปฏิบัติการฟสิิกส์ ส าหรบัวิศวกร 2 1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-000-101      การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2 0 6 4 

รวม 2 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                       3 2 2 5 
04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส ์ 3 3 0 6 
04-411-203 กระบวนการผลติ 3 3 0 6 
04-411-204 การออกแบบและสร้างช้ินส่วน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3 2 3 5 

04-411-206 ปฏิบัติการวศิวกรรมการวัดและ
ตรวจสอบ 

2 1 3 3 

04-411-207 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกลและ
การทดสอบวสัด ุ

1 0 3 3 

09-111-243  แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 3 3 3 0 6 
09-xxx-xxx     เลือกกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กับ

คณิตศาสตร์                                        
3 3 0 6 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร ์ 3 3 0 6 
04-211-201 หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 0 6 
04-211-202 ปฏิบัติการหลักมลูของ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 0 3 3 

04-411-208 โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรม 2 0 6 4 
04-412-201 สถิติวิศวกรรม 3 3 0 6 
04-412-202 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 3 0 6 
04-412-203 การศึกษางาน 3 3 0 6 

รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

01-000-001      ทักษะทางสังคม 3 3 0 6 
04-412-304 การควบคุมคณุภาพ 3 3 0 6 
04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-412-306 การวิจัยการด าเนินงาน 3 3 0 6 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 
09-000-004   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 2 2 5 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-xxx-xxx เลือกกลุม่วิชาบูรณาการ                                                                                                           2 x x x 
04-000-302                การเตรียมความพร้อม 

ฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ 
1 0 2 1 

04-412-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 3 0 6 
04-412-308 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา   3 3 0 6 
04-412-309 ปฏิบัติการวศิวกรรมอุตสาหการ                                    1 0 3 3 
04-412-310 
  

การเตรียมโครงงานวิศวกรรม        
อุตสาหการ 

1 1 0 2 

04-412-xxx วิชาชีพเลือก 3 3 x x x 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 4 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี1 3 x x x 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

04-000-401 
หรือ 
04-000-403 

สหกิจศึกษา 
หรือ 
สหกิจศึกษาศึกษาต่างประเทศ 

6 
 
6 

0 
 
0 

40 
 

40 

0 
 
0 

รวม 6 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-xxx-xxx เลือกกลุม่วิชาภาษา                                                                                                                  3 x x x 
04-412-418 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 
04-412-419 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 1 6 4 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 5 3 x x x 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 6 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี2 3 x x x 

รวม 18 หน่วยกิต 
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2)  แผนการศึกษาแบบฝึกงาน 
 - วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                            3 2 2 5 
04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3 1 6 4 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3 2 3 5 
09-111-141 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-210-121 เคมีส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 
09-210-122       ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 1 0 3 1 
09-410-141       ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                                                                       3 3 0 6 
09-410-142       ปฏิบัติการฟสิิกส์ ส าหรบัวิศวกร 1 1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร ์ 3 3 0 6 
01-610-xxx เลือกกลุม่วิชาพลศึกษาหรือ

นันทนาการ 
1 0 2 1 

04-311-202       กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 5 
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม                                                                                      3 3 0 6 
09-111-142 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-143       ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-144       ปฏิบัติการฟสิิกส์ ส าหรบัวิศวกร 2 1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-000-101      การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2 0 6 4 

รวม 2 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                            3 2 2 5 
04-311-204   เธอร์โมไดนามิกส ์ 3 3 0 6 
04-411-203 กระบวนการผลติ 3 3 0 6 
04-411-204 การออกแบบและสร้างช้ินส่วน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3 2 3 5 

04-411-206     ปฏิบัติการวศิวกรรมการวัดและ
ตรวจสอบ 

2 1 3 3 

09-111-243        แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 3 3 3 0 6 
09-xxx-xxx     เลือกกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กับ

คณิตศาสตร์                                        
3 3 0 6 

รวม 20 หน่วยกิต 
  

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
04-211-201 หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 0 6 
04-211-202 ปฏิบัติการหลักมลูของ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 0 3 3 

04-411-205 วิศวกรรมเครื่องมือกล 3 3 0 6 
04-411-207 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกลและ

การทดสอบวสัด ุ
1 0 3 3 

04-411-208 โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรม 2 0 6 4 
04-412-201 สถิติวิศวกรรม 3 3 0 6 
09-000-004          ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 2 2 5 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

01-000-001      ทักษะทางสังคม 3 3 0 6 
04-411-309 วิศวกรรมเครื่องมือ 3 3 0 6 
04-411-311 ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ 3 3 0 6 
04-412-202   วิศวกรรมความปลอดภัย 3 3 0 6 
04-412-304 การควบคุมคณุภาพ 3 3 0 6 
04-411-xxx วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-xxx-xxx เลือกกลุม่วิชาบูรณาการ                                                                                                           2 x x x 
04-000-302              การเตรียมความพร้อม 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1 0 2 1 

04-411-310 กระบวนการขึ้นรูป   3 3 0 6 
04-411-312 ปฏิบัติการวศิวกรรมการผลติ                                    1 0 3 3 
04-412-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 3 0 6 
04-412-310 
  

การเตรียมโครงงานวิศวกรรม        
อุตสาหการ 

1 1 0 2 

04-411-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 
04-411-xxx วิชาชีพเลือก 3 3 x x x 

รวม 17 หน่วยกิต 
 

ปีที ่3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-000-303 
หรือ 
04-000-304 

ฝึกงาน 
หรือ 
ฝึกงานต่างประเทศ 

3 
 
3 

0 
 
0 

40 
 

40 

0 
 
0 

รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร ์ 3 3 0 6 
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 3 0 6 3 
04-411-xxx วิชาชีพเลือก 4 3 x x x 
04-411-xxx วิชาเลือก 5 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี1 3 x x x 

รวม 15 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-xxx-xxx เลือกกลุม่วิชาภาษา                                                                                                                  3 x x x 
04-412-418 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 
04-412-419 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 1 6 4 
04-411-xxx วิชาชีพเลือก 6 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 15 หน่วยกิต 
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- วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                            3 2 2 5 
04-411-101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 3 1 6 4 
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3 2 3 5 
09-111-141 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 1 3 3 0 6 
09-210-121 เคมีส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 
09-210-122       ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 1 0 3 1 
09-410-141       ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                                                                       3 3 0 6 
09-410-142       ปฏิบัติการฟสิิกส์ ส าหรบัวิศวกร 1 1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-110-xxx เลือกรายวิชาสังคมศาสตร ์ 3 3 0 6 
01-610-xxx เลือกกลุม่วิชาพลศึกษาหรือ

นันทนาการ 
1 0 2 1 

04-311-202       กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 5 
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม                                                                                      3 3 0 6 
09-111-142 แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-143       ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 3 3 0 6 
09-410-144       ปฏิบัติการฟสิิกส์ ส าหรบัวิศวกร 2 1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-000-101      การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม 2 0 6 4 

รวม 2 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                       3 2 2 5 
04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส ์ 3 3 0 6 
04-411-203 กระบวนการผลติ 3 3 0 6 
04-411-204 การออกแบบและสร้างช้ินส่วน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
3 2 3 5 

04-411-206 ปฏิบัติการวศิวกรรมการวัดและ
ตรวจสอบ 

2 1 3 3 

09-111-243  แคลคูลสัส าหรับวิศวกร 3 3 3 0 6 
09-xxx-xxx     เลือกกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กับ

คณิตศาสตร์                                        
3  3 0 6 

รวม 20 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
04-211-201 หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 0 6 
04-211-202 ปฏิบัติการหลักมลูของ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
1 0 3 3 

04-411-207 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกลและ
การทดสอบวสัด ุ

1 0 3 3 

04-411-208 โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรม 2 0 6 4 
04-412-201 สถิติวิศวกรรม 3 3 0 6 
04-412-202 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 3 0 6 
04-412-203 การศึกษางาน 3 3 0 6 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

01-000-001      ทักษะทางสังคม 3 3 0 6 
04-412-304 การควบคุมคณุภาพ 3 3 0 6 
04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
04-412-306 การวิจัยการด าเนินงาน 3 3 0 6 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 
09-000-004   ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 2 2 5 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-xxx-xxx เลือกกลุม่วิชาบูรณาการ                                                                                                           2 x x x 
04-000-302                 การเตรียมความพร้อม 

ฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ 
1 0 2 1 

04-412-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 3 0 6 
04-412-308 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา   3 3 0 6 
04-412-309 ปฏิบัติการวศิวกรรมอุตสาหการ                                    1 0 3 3 
04-412-310 
  

การเตรียมโครงงานวิศวกรรม        
อุตสาหการ 

1 1 0 2 

04-412-xxx วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 3 3 x x x 

รวม 17 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-000-303 
หรือ 
04-000-304 

ฝึกงาน 
หรือ 
ฝึกงานต่างประเทศ 

3 
 
3 

0 
 
0 

40 
 

40 

0 
 
0 

รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-210-xxx เลือกรายวิชามนุษยศาสตร ์ 3 3 0 6 
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 3 x x x 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 4 3 x x x 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 5 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 x x x 

รวม 15 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-xxx-xxx เลือกกลุม่วิชาภาษา                                                                                                                  3 x x x 
04-412-418 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 
04-412-419 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3 1 6 4 
04-412-xxx วิชาชีพเลือก 6 3 x x x 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 15 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
01-110-003 มนุษยสัมพันธ์               3(3-0-6) 
 Human Relations 
 ความส าคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิชามนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย

สัมพันธ์ในครอบครัว มนุษยสัมพันธ์ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของศาสนา
กับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานกับการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการท างาน 
ผู้น ากับมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ และการฝึกอบรมเพ่ือมนุษย
สัมพันธ์ที่ด ี

 Importance and theories related to human relations, human behavior, 
human relations in families, human relations based on Thai culture, 
religious doctrine in human relations, corporate human relations in work, 
work motivation, leadership and human relations, communication and 
training for good human relations 

 
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   
 Society and Environment 
 ความส าคัญของสังคมกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยากับการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การวิเคราะห์
ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

 Importance of society and environment, basic concepts in ecology, natural 
resources and environment, environment pollution and control, system 
analysis and assessment of impacts on environment for appropriate 
environment management 

 
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน           3(3-0-6) 

Sufficiency Economy for Sustainable Development 
ความหมาย ความเป็นมาความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน แนวคิดและแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบ
ความส าเร็จ 
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable 
development, application of the philosophy in dealing with social and 
economic problems in Thailand, case study on successful sufficiency-
economy activities in Thailand 
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01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
Society with Thai Politics and Government 
การเกิดขึ้นของสังคม การก าเนิดรัฐ รูปแบบการปกครองของรัฐ อุดมการณ์ทาง
การเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง การปกครอง ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและปัญหาสาระส าคัญทางการเมือง การปกครองไทย 
The emergence of society, formation of state, forms, of administration,  
political ideology, political procedure, government regulations and 
political crisis administration problems of Thailand 
 

01-110-015 กฎหมายแรงงาน      3(3-0-6) 
 Labor Law 
 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน 

กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
 Concepts and evolution of labor law, the protection law, the employment 

Compensation law, the social security law and the labor relation law 
 
01-210-001    สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ      3(3-0-6) 

 Information and Academic Report Writing  
สารสนเทศ รายงานทางวิชาการ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
สารสนเทศ การสืบค้นและรวบรวมบรรณานุกรม การประเมิน การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์และการอ้างอิง การจัดท ารูปเล่มรายงานทางวิชาการ 
Information, academic report writing, information source, information 
service and resource, information and bibliography retrieval, evaluating, 
analyzing, synthesizing and citation, compilation of papers with academic 
report writing standards 
 

01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา                       3(3-0-6) 
 Man and Philosophy 

ความหมายของปรัชญา  ขอบข่ายของปรัชญา  ปัญหาหลักและแนวคิดส าคัญทาง
ปรัชญา ความหมายของมนุษย์   คุณค่าของชีวิตและการอยู่ร่วมกันมนุษย์กับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มนุษย์กับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
Concept and scope of philosophy, principle problems and key aspects of 
philosophy, concept of man, values of life and being-in-the world with 
others, man and professional code of ethics, man and professional code 
of ethic 
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01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6) 
        Logic in Daily Life 

 มนุษย์กับเหตุผล การคิด การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลนิรนัยกับการอ้างเหตุผลอุปนัย
เหตุผลวิบัติ ลักษณะของข้ออ้างเหตุผลที่ดี การประเมินและทดสอบข้ออ้างเหตุผลใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Man and reason, thinking, argumentation, deductive and inductive 
argumentation, fallacy, characteristics of sound argument, evaluation and 
verification of an argumentum daily life 

 
01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม             3(3-0-6) 
 Reasoning and Ethics  

การคิด  การอ้างเหตุผล  การใช้เหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  จริยศาสตร์และจริยธรรม
ทางศาสนา  การเรียนรู้จริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรม  ค่านิยมทางจริยธรรมของ
สังคมไทยและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
Thinking, argumentation, everyday life reasoning, ethics and morals, 
learning and development of ethics, ethical virtue in Thai society, and 
professional code of ethics 

 
01-210-013 วัฒนธรรมไทย               3(3-0-6) 
 Thai Culture 

พ้ืนฐานวัฒนธรรม  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย  อิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทย  ประเภทของวัฒนธรรม  ทุนทางวัฒนธรรม  
การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ
การพัฒนาวัฒนธรรมไทย 
Cultural basics, Thai cultural evolution and change, foreign cultures 
influencing Thai culture, types of culture, cultural capitals, Thai cultural 
conservation and promotion, Thai cultural dissemination and creation and 
Thai cultural development 
 

01-320-001   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                       3(2-2-5) 
English for Communication 1 
ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจ าวัน  ความ
สนใจ  การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่างๆ  การเขียนข้อความสั้นๆ  การฟังและอ่าน
ข้อความสั้นๆ จากสื่อต่าง ๆ  เสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  การ
เสริมสร้างนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal 
information, routines and interests communicating with short 
conversations in various situations, writing short statements, listening to 
and reading short and simple texts, self-study using language software 
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01-320-002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2              3(2-2-5) 
 English for Communication 2 

ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล  การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน    การเขียนบรรยายสั้น ๆ  การฟังและ
การอ่านเนื้อหาในเรื่องที่ เกี่ยวข้องจากสื่อต่างๆ  การเสริมสร้างนิสัย การเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for telling 
stories, giving explanations and reasons, continuously exchanging of 
information, writing of short and connected descriptions,  listening to and 
reading of longer texts,  self-study using language software  

 
01-320-003  สนทนาภาษาอังกฤษ              3(2-2-5)
  English Conversation 

ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษา การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in 
various situations according to native speaker’s culture 

 
01-310-001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       3(2-2-5) 

 Thai for Communication      
 หลักการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านจับ
ใจความและวิเคราะห์ความ การเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการพูดใน
โอกาสต่างๆ 
Principles of communication, Thai language usage, critical listening, reading 
for main ideas and analysis, writing for communication in daily life and 
speaking on different occasions 
 

01-310-006  การอ่านและการเขียนทางวิชาการ            3(3-0-6) 
Academic Reading and Writing     
 หลักการอ่านเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอ่านและเขียนสรุป
สาระส าคัญ การศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ 
Principles of academic reading and writing, Reading and note taking,  
information research and academic presentations 
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01-310-007  การเขียนเชิงวิชาชีพ              3(3-0-6) 
Writing for Careers 
หลักและศิลปะในการเขียน ประเภทของการเขียน และการเขียนเพ่ือน าเสนอผลงานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ 
Principles and arts of writing, types of writing and writing for professional 
presentations 
 

01-310-009  ศิลปะการพูด                        3(2-2-5) 
 Arts of Speaking        

หลักและศิลปะในการพูด การสนทนา การเจรจาต่อรอง การพูดเพ่ือน าเสนองาน การ
พูดในที่ประชุมชน การพูดในสถานการณ์และโอกาสต่างๆ 
Principles and arts of speaking, conversation,  negotiation and oral, 
presentation public speaking in various situation and on various occasions 

 
01-320-004   การอ่านภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 

English Reading 
การหาความหมายของเรื่องที่อ่านค าศัพท์ ส านวนและข้อความ กลวิธีการอ่าน การ
พัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ   
Finding meanings of words, expressions, and statements, Reading 
strategies, development of reading abilities 
 

01-320-006   ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           3(2-2-5) 
  English for Science and Technology 

ค าศัพท์  ส านวน  และโครงสร้างภาษา  การฟัง พูด อ่านและเขียน  เพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, 
reading and writing based on environment, science and technology 
topics.ge software 
 

01-320-007   ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ             3(2-2-5) 
 English for Presentations 

ค าศัพท์  ส านวน โครงสร้างภาษาในการน าเสนองานในแต่ละขั้นตอน  การใช้วจนภาษา
และอวจนภาษาการใช้สื่อประกอบการน าเสนองาน  การใช้เลขภาพ  การตั้งค าถามและ
การตอบค าถามระหว่างน าเสนองาน  การเตรียมตัวของผู้น าเสนองาน 
Language use for presentation stages, verbal and non-verbal languages in 
presentations, use of visual aids, describing fact and figures, discussion and 
answering questions, and preparation for presentations 
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01-320-008   การเขียนส าหรับชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 
 Writing for Everyday Life 

ประโยคชนิดต่าง (ชนิดของประโยค) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับย่อหน้า การเขียนย่อหน้า
สั้นๆเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน หรือสมาชิกในครอบครัว การเขียนบรรยายกิจวัตรประจ าวัน 
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ การ
แนะน าตัวเอง การไปเที่ยวในวันหยุด การเชิญชวน การตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญชวน 
และการจองห้องพักโรงแรม  
Different types of sentences, basic knowledge of paragraph, short 
paragraph writing of personal information of oneself, friends, or family 
members, writing about daily activities, form filling, letters and electronic 
mails about self-introduction, invitations, accepting and refusing invitations 
and hotel reservation 
 

01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน      3(3-0-6) 
 Basic Chinese 

การใช้อักษรโรมันก ากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การฟังพูด อ่านและเขียนตัวเลข ค าศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน  
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic 
listening, speaking, reading and writing number, words and sentences 
frequently used in everyday life 
 

01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
Basic Japanese Conversation 
บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยสถานการณ์จ าลองจากสถานการณ์
จริงที่ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกฝนให้สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
เมื่อช านาญขึ้น สามารถน าค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ มาประกอบเพ่ือขยายขอบเขตของ
บทสนทนาให้กว้างต่อไป 
Various types of Japanese conversation in daily life, situational 
conversation practice with focus on fluency and relevant vocabulary use 
and further extension of conversation 
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01-341-001   ภาษาเขมรเบื้องต้น              3(3-0-6) 
 Basic Khmer 

ระบบเสียง ตัวอักษร ค าศัพท์พ้ืนฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ า
วัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรเบื้องต้น 
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, 
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, 
reading and writing basic Khmer 

 
01-342-001   ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น                       3(3-0-6) 
 Basic Bahasa 

ระบบเสียง ตัวอักษร ค าศัพท์พ้ืนฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาบาฮาซาเบื้องต้น 
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, 
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, 
reading and writing basic Bahasa 
 

01-343-001   ภาษาพม่าเบื้องต้น              3(3-0-6) 
                    Basic Burmese 

ระบบเสียง ตัวอักษร ค าศัพท์พ้ืนฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ า
วัน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าเบื้องต้น 
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, 
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, 
reading and writing basic Burmese 
 

01-344-001   ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                                3(3-0-6) 
 Basic Vietnamese 

ระบบเสียง ตัวอักษร ค าศัพท์พ้ืนฐาน โครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องต้น 
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure, 
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, 
reading and writing basic Vietnamese 
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09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                            3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology Skills 
 ความรู้ พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส านักงาน ได้แก่ โปรแกรม

ประมวลผลค า  การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรมน าเสนอ  การใช้
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร             การ
ท่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโลกออนไลน์ 
Computing fundamentals, key application such as word processor 
(Microsoft Word ), Spreadsheets (Microsoft Excel), presentation (Microsoft 
PowerPoint)  living online such as computer network, communication 
technology, electronic mail for inside and outside organization, internet 
explorer and general knowledge about online living 

 
09-111-050  คณิตศาสตร์ทั่วไป              3(3-0-6) 

General Mathematics 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชัน
เลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันกรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน     ฟังก์ชันไฮ
เพอร์โบลิก ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การประยุกต์
ของอนุพันธ์เบื้องต้น ปริพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์เบื้องต้น 
Analytic Geometry, functions, graph of functions, inverse functions, 
algebraic functions, exponential functions, logarithmic functions, 
trigonometry functions, inverse trigonometry functions, hyperbolic  
functions, limits and continuity, derivatives, derivatives of algebraic 
functions, introduction to applications of derivatives, introduction to 
integral and applications of integrals 

 
09-121-045 สถิติทั่วไป                                                                           3(3-0-6) 
 General Statistics 

สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง  
การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่ม
เดียว และการทดสอบไคสแควร์ 
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution 
of random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis 
testing of one population, Chi-squared test 
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09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
 Life and Environment 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural 
resources and conservation, environmental pollutants and environmental 
management 

 
09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง                      3(3-0-6) 

                 Biology and Sufficiency Economy 
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและขอบเขตของชีววิทยา เศรษฐกิจ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกับนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
Concept and philosophy of sufficiency economy, definition and scope of 
biology, community’s economy, sufficiency economy and ecosystem, 
biodiversity, biotechnology, natural resources and conservation, 
environmental pollutions, sufficiency economy for living 

 
09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               3(3-0-6) 
  Science and Technology 

ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 
สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ดาราศาสตร์
และความก้าวหน้าทางอวกาศ 
Definition of science and technology, acquisition of science knowledge , 
computer and information technology, production of electricity and 
electric appliances, introduction to material science, environment and 
environmental pollution, renewable energy technology, astronomy and 
advanced space technology 
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01-610-001    กีฬาประเภทบุคคล                 1(0-2-1) 
  Individual Sports       

กีฬาประเภทบุคคล เช่น กรีฑา ลีลาศ กิจกรรมเข้าจังหวะ ยูโด แบดมินตัน เปตอง    
ว่ายน้ า  และเทเบิลเทนนิส เป็นต้น ความรู้ทั่วไปของกีฬาวิธีการเล่นและการแข่งขัน      
กฎกติกา  พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม    
 Individual  Sports; for  example,  athletics,  social dance,  judo, badminton, 
petanque, swimming,  table tennis,  etc.;  general  knowledge of sports,  
how  to  play  and  competition,  rules,  and physical,  mental,  emotional  
and  social development 

 
01-610-002    กีฬาประเภททีม               1(0-2-1) 
 Team Sports           

กีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล  ฟุตซอล   บาสเกตบอล   วอลเล่ย์บอล  ซอฟท์บอล   
เป็นต้น ความรู้ทั่วไปของกีฬา  วิธีการเล่นและการแข่งขัน  กฎ กติกา พัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม   
Team  Sports e.g., soccer,  indoor soccer,  basketball,  volleyball,  softball; 
general knowledge of sports,  how  to  play them in competitions; rules; 
and physical,  mental,  emotional and  social development 

 
01-610-003  นันทนาการ                            1(0-2-1)
  Recreation   

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ  กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม       
 General knowledge of recreation, types of recreational activities and  
selecting appropriate  recreational  activities 

 
01-610-005  การจัดและการบริหารค่ายพักแรม                                                3(3-0-6)  
 Camping Management   

หลักการจัดและการบริหารค่ายพักแรม  ประเภทของการจัดค่ายพักแรมและกิจกรรม
ค่ายพักแรม  ภาวะผู้น าในการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดการค่ายพักแรม   
The principles of camping management, types of camping, leadership in 
organizing activities and camping evaluation management 
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01-610-006 การฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อสุขภาพ                                                   3(2-2-5) 
 Weight Training for Health 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ  การเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ    
หลักและวิธีการฝึกด้วยน้ าหนัก  เลือกโปรแกรมการฝึกท่ีเหมาะสม 
General  knowledge  of  health factors,  building up physical fitness for 
health, principles and methods of weight training, selecting appropriate 
weight training programming  
 

01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ                                                                   3(2-2-5) 
 Social Dance for Health 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
ประวัติความเป็นมาของลีลาศ ทักษะพ้ืนฐาน ประยุกต์การลีลาศเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
General knowledge of health factors, building up physical fitness, history 
of social dance, basic skills, applying social dance for good health 
 

01-000-001 ทักษะทางสังคม                                          3(3-0-6)      
Social Skills  
 ความส าคัญของทักษะทางสังคม การพัฒนาสุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนา
บุคลิกภาพ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มารยาททางสังคม 
องค์กรและการท างานเป็นทีม การคิดและการแก้ปัญหา ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
การมีจิตสาธารณะ ตลอดจนการสร้างนิสัยในสถานประกอบการ 
Importance of social skills, mental hygiene development and adjustment, 
development of personality, how to create human relations, being good 
leadership and followership, social manners, organization and teamwork, 
thinking and problem solving, self-responsibility and having public 
consciousness (public mind), including creating habits in workplace 

 
01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์      3(3-0-6) 
 Thai Life Style in Globalization 

ประวัติศาสตร์และสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ศิลปวัฒนธรรมไทยกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอารยธรรมโลกกับวัฒนธรรมมวลชน บทบาทของศาสนาและคุณธรรมต่อ
สังคมไทย   แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับใช้วิถีชีวิตเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน   สังคมกับการเมืองการปกครองไทย สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
History and society in globalization era, Thai art and culture in world 
civilization changes and mass culture, roles of religions and morals on Thai 
society, concepts of sufficient economy, adapting ways of life for 
sustainable environment, society, politics and Thai government, rights and 
freedom of Thai people 
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01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ                                                    2(2-0-4) 
 Learning Skill for Success  

การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่งตน  การก ากับตนเอง  การพัฒนาทักษะสู่
ความส าเร็จ : การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   
Self-perception and self-efficacy, self-control, skill development for 
success, and development of information technology and communication 
skills   

 
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 
 Personality Development  

ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการ
พัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ
ด้านการแต่งกาย การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม 
ความฉลาดทางอารมณ์ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

Concepts and importance of personality development, psychological 
theories of personality development and personality assessment, mental 
health and adjustment, personality development in clothing, language for 
communication, creativity, social etiquette, emotional quotient, human 
relations, Leadership and followership 
 

01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            3(3-0-6) 
 Friendly Environment for Life Development 

แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการระบบสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และรูปแบบชีวิตเพ่ือสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
Concepts on integration of environmental system to daily life, 
environmental situation which impacts human living, friendly 
environmental practice and forms of ways of life for better future 
environment 

 
01-010-014     การควบคุมน้ าหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพ                                       2(1-2-3)                                                                                                                                                                                                                                              
   Weight Control  and Body Shapes for Health  

ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปร่างประเภทต่าง ๆ อาหารเพ่ือสุขภาพ
และการควบคุมน้ าหนัก การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
 Body  mass  index, physical fitness,  types of body shapes,  healthy food 
and weight control, exercise for health 
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01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม                       2(2-0-4) 
 Man and Decent Life 

ความหมายของชีวิตที่งดงาม สิ่งดีที่สุดที่เราควรแสวงหา ความงามในบุคคลต้นแบบ   
มหัศจรรย์แห่งการคิดเชิงบวก การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการความทุกข์ การฝึก
สติและการสร้างจิตสาธารณะ   
Meaning of decent life, summum bonum, the charming persons, miracles 
of positive thinking, critical thinking, suffering management, “Mindfulness” 
training and public minding 
 

01-310-017  มองโลกผ่านวรรณกรรม                                    2(2-0-4) 
Life Seen through Literature      
 เนื้อหา รูปแบบ แนวคิดของวรรณกรรม การวิเคราะห์โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยา 
หลักปรัชญาในวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม และภาพสะท้อน
ของสังคมจากวรรณกรรมไท 
 Content, forms, concepts of literature, analysis by psychological theories 
philosophy in literature relationship between literature and society as 
reflected in Thai literature  
 

01-310-018  สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง                     2(2-0-4) 
 Aesthetics of Thai Language in Songs    
 สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน์ และภาพสังคมที่สะท้อนจากบทเพลงไทย 
 Aesthetics in Thai language and perspective as reflected in Thai song 

 
04-000-301    การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม                                                2(2-0-4) 
                    Industrial Organization Management  

การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรม การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การค านวณต้นทุน งบ
ทางการเงิน  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
การบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารห่วง
โซ่อุปทาน และ การบริหารโครงการ  
Industrial organization, marketing, manufacturing technology, cost 
calculation, financial statement, economical analysis, project feasibility 
study, organization management, human resource management, 
entrepreneurship, supply chain management and project management 
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09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ      2(2-0-4) 
 Science and Nature  

ธรรมชาติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การกระจายตัวและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ 
Nature and evolution of science and technology, relationship among 
natural compositions, natural phenomenon, distribution and consumption 
of natural resources, management and appropriate use of eco-technology 

 
09-111-141 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1                                                         3(3-0-6) 
           Calculus for Engineers 1 

ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต 
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ 
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate forms, 
applications of differentiation, integration, techniques of integration, 
applications of definite integral, algebra of vectors in three - dimensional 
space 
 

09-111-142 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2                                                          3(3-0-6) 
Calculus for Engineers 2 
วิชาบังคับก่อน : 09–111–141  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
Pre-requisite : 09–111–141  Calculus for Engineers 1 
พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของ
หลายตัวแปรและการประยุกต์   
Polar coordinates and parametric equations, vector - valued functions of 
one variable, calculus of vector – valued functions of one variable, lines 
planes and surfaces in three dimensional space, calculus of real – valued 
functions of two variables and applications, calculus of real-valued 
functions of multiple variables and applications 
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09- 111-243 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 3                                                          3(3-0-6) 
Calculus for Engineers 3 
วิชาบังคับก่อน : 09–111–142  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 
Pre-requisite : 09–111–142  Calculus for Engineers 2 
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข  ปริพันธ์ไม่ตรง
แบบ  ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ล าดับและอนุกรมของจ านวน  
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน   
Introduction to differential equations and applications, numerical 
integration, improper integration, introduction to line integrals, 
mathematical induction, sequences and series of numbers, Taylor series 
expansions of elementary  functions 
 

09-210-121 เคมีส าหรับวิศวกร                                                                  3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers 

พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอม    โครงสร้างของอิเล็กตรอนในอะตอม    สมบัติของธาตุตาม
ตารางพีริออดิก  พันธะเคมี  มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ   
สมบัติของแก๊ส  ของแข็ง  ของเหลว  สมดุลเคมี   สมดุลไอออนในน้ า  จลน์ศาสตร์เคมี  
ธาตุเรฟพรี-เซนเททีฟ   อโลหะ  ธาตุทรานสิชัน   
Atomic theory, electron structure in atom, properties of elements in 
periodic table, chemical bond, stoichiometry, solution and colligative 
properties, gas liquid and solid properties, chemical equilibrium, ion 
equilibrium in water and kinetic chemistry , representative elements, non-
metal, transition elements 

 
 

09-210-122 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร                                                     1(0-3-1) 
  Chemistry Laboratory  for Engineers 
  วิชาบังคับก่อน: 09-210-121  เคมีส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน 

Prerequisite : 09-210-121 Chemistry for Engineers or concurrent 
enrollment 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์  สมบัติของธาตุและสารประกอบ  
มวลสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแก๊ส โครงสร้างของผลึก
สามัญบางชนิด สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตร์เคมี   
Experiment on scientific measurements, elements and compounds 
properties, stoichiometry, solution and colligative properties, gas 
properties, crystalline structure, chemical equilibrium, acid-base and salt 
reaction, kinetic chemistry 
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09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1              3(3-0-6) 
Physics  for Engineers 1 
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของ
สาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล 
ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คลื่นเสียง 
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system, 
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, 
fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves   
 

09-410-142 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1             1(0-3-1) 
           Physics Laboratory for Engineers  1 

วิชาบังคับก่อน  :  09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  :  09-410-141 Physics for Engineers 1  or concurrent    
                                       enrollment  
ปฏิบัติการเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติ
เชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน  คลื่นเสียง 
Experiment on force and motions, momentum and energy, particle 
system, mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory 
motion, fluid mechanics, heat and heat transfer, and sound waves    

 
09-410-143  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2              3(3-0-6) 
  Physics for Engineers  2 

วิชาบังคับก่อน  : 09-410-141 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
Pre-requisite  : 09-410-141 Physics for Engineers  1 
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ 
Statics, electromagnetics, direct current, alternative current, 
electromagnetic wave, optics, and modern physics 
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09-410-144  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                          1(0-3-1) 
  Physics Laboratory for Engineers  2 

วิชาบังคับก่อน  : 09-410-143  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2  หรือเรียนควบคู่กัน และ 
                      09-410-142  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
Pre-requisite :  09-410-143  Physics for Engineers 2   

or concurrent enrollment  
09-410-142  Physics Laboratory for Engineers 1 

ปฏิบัติการเก่ียวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่  
Experiment on statics, electromagnetics, direct current, alternative current, 
electromagnetic wave, optics, and modern physics 
 

04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                                                        3(3-0-6) 
 Fundamentals of Electrical Engineering 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า  
กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน  หลักการของระบบไฟฟ้าก าลัง 3 เฟส วิธีการ
ส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า พ้ืนฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, transformers, 
introduction to electrical machinery, generators, motors and their 
applications, concepts  of  three-phase systems, method of power 
transmission, introduction to some basic electrical  instruments, basic of 
electronics devices 
 

04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม                                                                3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 

ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต ไคเนแมติกส์และไคเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics 
of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and 
energy, impulse and momentum 
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04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส์                                                                          3(3-0-6) 
 Thermodynamics 
 วิชาบังคับก่อน : 09-111-141 แคลคูลัส ส าหรับวิศวกร 1 
 Pre-requisite : 09-111-141 Calculus for Engineers 1 

กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองอุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคาร์โนต์ 
พลังงาน เอนโทรปี การถ่ายโอนความร้อนเบื้องต้นและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 
First law of thermodynamics, second law of thermodynamics and Carnot 
cycle, energy, entropy, basic heat transfer and energy conversion 

 
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 

การเขียนอักษร  การมองภาพฉาย การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ   การก าหนด
ขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพด้วยมือและการสเก็ตภาพ  
แผ่นคลี่และภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต้นโดยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
และออกแบบ 
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerances, sections, auxiliary views and 
development, freehand and sketches, detail and assembly drawings, basic 
computer-aided design drawing 

 
04-411-203 กระบวนการผลิต                                                                   3(3-0-6) 
   Manufacturing Processes 
   ทฤษฏีและหลักการของกรรมวิธีการผลิตต่างๆ เช่น งานหล่อ กรรมวิธีในการเปลี่ยน

รูปร่าง การตัดแต่งชิ้นงาน และงานเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบกับกรรมวิธีการผลิต 
หลักการพื้นฐานด้านต้นทุนการผลิต 
Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming, 
machining and welding, material and manufacturing processes 
relationships, fundamental of manufacturing costs  
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04-412-201     สถิติวิศวกรรม                                                                      3(3-0-6) 
                    Engineering Statistics 

วิชาบังคับก่อน : 09–121–045  สถิติทั่วไป 
Pre-requisite : 09–121–045  General Statistics 
ทฤษฏีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม และทฤษฎีที่ส าคัญทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงอย่างง่าย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการแก้ปัญหา
โดยใช้ระเบียบวิธีทางสถิติ 
Probability  theory,  random variables,  statistical inference,  analysis of 
variance,  regression and correlation,  using statistical methods as the tool 
in problem solving 
 

04-621-101    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                  3(2-3-5) 
Computer Programming 
แนวคิดและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  อันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 
Computer and components of computer, hardware and software 
interaction, electronic data processing concepts, program design and 
development methodology and high-level language programming  

 
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม                                                                       3(3-0-6) 
 Engineering Materials 

โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม โลหะ 
พลาสติก ยางมะตอย ไม้  คอนกรีต  และวัสดุเชิงประกอบ  แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย  การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์โดยการใช้วัสดุวิศวกรรม 
Structures, properties, production process and applications of main groups 
of engineering materials, metals, polymers, asphalt, wood, concrete and 
composites, phase equilibrium diagrams and their interpretation, 
mechanical properties  and materials degradation 
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04-000-101    การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม                                                       2(0-6-4) 
                   Engineering Workshop 
                    ฝึกปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพ้ืนฐานวิศวกรรมสาขาต่างๆ ในห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานในทุก

ภาควิชา สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม 
                    Practice about basic engineering works from every engineering department 

in order to build up good attitude and perception in engineering 
professional 

 
04-411-101    การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม      3(1-6-4) 
 Basic Engineering Training 

ฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐานเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทั่วไป  
เครื่องมือวัด  เครื่องมือร่างแบบ  ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล   งานเครื่ องมือกล งานเชื่อม  
งานประกอบระบบท่อเบื้องต้น งานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณวิศวกร 
Practices in basic engineering works, hand tools, instrumentation, drafting 
tools, machine parts, machining, welding, basic pipe line assembly, 
electrical work,  safety operation and  ethics engineers 
 

04-411-204 การออกแบบและสร้างชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม          3(2-3-5) 
                    Industrial Engineering Design and Build 

การเขียนแบบที่ถูกต้อง การใช้โปรแกรมช่วยงานออกแบบชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการออกแบบ 3 มิติ รูปทรงตัน, พ้ืนผิว, การจ าลองการประกอบ, 
การวิเคราะห์ความแข็งแรงเบื้องต้น การจ าลองการท างานของชิ้นส่วนประกอบ การ
สร้างแบบสั่งงานที่ถูกต้อง และการให้รายละเอียดที่จ าเป็นและครบถ้วน การสร้าง
ชิ้นส่วนต้นแบบจากหลักการของวิชาการต่าง ๆ 
Complete working drawing, application of computer aided design for 
industrial parts based on 3D model, solid, surface and assembly, basic 
strength analysis, working simulation, working drawing creation, drawing 
details and building a prototype 
 

04-411-208    โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรม             2(0-6-4) 
Engineering Mini-Project 
ปฏิบัติงานการสร้างโครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรม โดยใช้ทักษะทางด้านเครื่องมือกล
ในการผลิตชิ้นส่วน รวมทั้งการออกแบบและควบคุมการท างานเบื้องต้นด้วยระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์   
Practice in creating a small engineering project using machine tool skills in 
manufacturing assembly parts as well as basic designing and controlling  
with electrical and electronic systems 
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04-211-202  ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                                               1(0-3-3) 
 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory 

 วิชาบังคับก่อน   : 04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเรียนควบคู่กัน 
 Pre-requisite : 04-211-201 Fundamentals of Electrical Engineering or             

                  concurrent enrollment 
                     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา 04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  
                      A laboratory works on electrical engineering devices to illustrate the topics   
                      covered in 04-211-201 Fundamentals of Electrical Engineering 

 
04-411-206 ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ                                    2(1-3-3) 

 Engineering Metrology Laboratory 
 หลักการวัด และตรวจสอบ การใช้เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม การประเมินผลการวัด 

และการตรวจสอบ ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมือวัด 
Principles of measurement, inspection, application of engineering 
measurement instruments, measurement evaluation and inspection and 
maintenance 
 

04-411-207 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการทดสอบวัสดุ                          1(0-3-3) 
 Mechanical Engineering and Material Testing Laboratory 
 หลักการทดสอบวัสดุ สมบัติทางกลของวัสดุภายใต้แรงดึง แรงบิด ความแข็ง ความล้า 

และแรงกระแทก การทดสอบทางอุณหพลศาสตร์ ตามกฎข้อที่ 1 และ 2 ของอุณหพล
ศาสตร์ พลังงานอิสระท่ีเป็นฟังก์ชั่นกับอุณหภูมิ และแรงดัน 
Principles of material testing, mechanical properties of materials under 
tension, torsion, hardness, fatigue and impact, thermodynamics testing 
based on the 1st and 2nd laws of thermodynamics, free energy as a 
function of temperature and pressure 
 

04-412-202 วิศวกรรมความปลอดภัย                                                        3(3-0-6) 
 Safety Engineering 
 ลักษณะและรูปแบบของการผลิตเชิงอุตสาหกรรม  สาเหตุของอุบัติเหตุและวิธีป้องกัน

อุบัติภัย  การสอบสวนอุบัติเหตุ  การจัดตั้งองค์กรความปลอดภัย  สภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรม  
การประเมินความเสี่ยง  และกฎหมายอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
Characteristics and types of industrial production, causes of accident, 
accident prevention, accident investigation, safety organization 
establishment, environmental and safety elements, environmental 
inspection, risk assessment and industrial safety laws 
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04-412-304     การควบคุมคุณภาพ                                                              3(3-0-6) 
                Quality Control 
                วิชาบังคับก่อน  : 09-121-045  สถิติทั่วไป 

Pre-requisite  : 09-121-045  General Statistics 
 แนวคิดทางคุณภาพ การบริหารและการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต เทคนิคทาง

สถิติในการควบคุมคุณภาพ เช่น เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง ความสามารถของ
กระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด การชักตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ กิจกรรมกลุ่ม
สร้างคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ ความเชื่อถือได้ส าหรับการผลิต   

                             Quality concepts, quality management and control in production system, 
statistical quality control techniques; 7 QC tools,  process capability, 
measurement system analysis, acceptance sampling, quality control 
circle, cost of quality, reliability for manufacturing 

 
04-412-307     การวางแผนและควบคุมการผลิต                                               3(3-0-6) 

                 Production Planning and Control 
 ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนกระบวนการผลิต

โดยรวม การบริหารวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ  การวางแผนก าลังการ
ผลิต การสมดุลสายการผลิต การจัดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การบริหาร
โครงการ และเทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตยุคใหม่ 

 Production system, forecasting technique, aggregate planning, inventory 
management, material requirement planning (MRP), capacity planning, 
line balancing, scheduling, production control, project management and 
new techniques in production planning and control 

 
04-412-418 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
 Industrial Plant Design 
 เข้าใจแนวความคิดในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การ

วางแผน การออกแบบกระบวนการผลิตอการออกแบบส่วนงานสนับสนุนการผลิตและ
ก าลังคน การวิเคราะห์ความต้องการเครื่องจักร การเลือกท าเลที่ตั้ง การวิเคราะห์การ
ขนถ่ายวัสดุและคลังสินค้า การตัดสินใจเลือกผังโรงงานอุตสาหกรรม 

 Introduction to plant design concept, preliminary analysis of plant design, 
layout and facilities planning, material handling, nature of plant layout 
problems, plant location, product analysis, basic types of layout service 
and auxiliary functions 
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04-411-205 วิศวกรรมเครื่องมือกล                                                              3(3-0-6) 
 Machine Tool Engineering 

ประเภทของเครื่องมือกลและการประยุกต์ใช้งาน เช่นเครื่องมือกลส าหรับ งานหล่อ งาน
ขึ้นรูปโลหะ กระบวนการตัดเฉือนวัสดุ และเครื่องมือกลใช้งานเฉพาะอย่าง  โครงสร้าง
เครื่องมือกล ชุดส่งก าลังและขับเคลื่อนเครื่องจักร โรตารีไกด์  ลิ เนียร์ไกด์  และแบริ่ง 
การจัดเตรียมเครื่องมือกล ระบบควบคุมเครื่องมือกล เช่น ซีเอ็นซี และพีแอลซี 
Types of machine tools and their applications i.e. machine tools for casting, 
metal forming, material removal processes and specialized machine tools 
for other specific tasks, structure of machine tools, machine drives and 
transmission units, linear and rotary guides and bearings, machine tools 
set-up, machine tools control system i.e. CNC, PLC 
 

04-411-309 วิศวกรรมเครื่องมือ                                                                 3(3-0-6) 
 Tool Engineering 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางกลเพ่ือส าหรับการสนับสนุนกระบวนการผลิต ใช้บังคับ
ต าแหน่ง รวมถึงก าหนดต าแหน่งและเส้นทางเดินในกระบวนการผลิตที่แน่นอนตาม
ต้องการ อุปกรณ์ช่วยส าหรับการตัดเฉือน การวัด การประกอบ การเชื่อมต่อหรือ
อุปกรณ์ขนถ่าย เครื่องมือที่ออกแบบส าหรับตรวจสอบขนาดในพิกัดความเผื่อที่ก าหนด 
เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านขนาดและรูปร่าง ความเผื่อสะสม การค านวณและ
เลือกใช้ชิ้นส่วนทางกลส าหรับส่งถ่ายแรง เช่น ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ท๊อคเกิล เครื่องมือ
ประกอบที่สมบูรณ์ เช่น จิ๊ก ฟิกเจอร์ 
Mechnical devices to support for manufacturing to desired postion, 
including fixed position and moving in desired pathway, to assist in cutting, 
measuring, assembling, welding processes or handling equipments, tools 
designd from work piece dimensions and their tolerances to avoid errors 
of dimensions and shape tolerances; stacking tolerenaces, selections and 
calculations of various mechanical components to ue for force 
transmissions e.g. wedge effect, cams, screws, toggles etc; complete 
samples such as jigs and fixture 
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04-411-310 กระบวนการขึ้นรูป                                                                 3(3-0-6) 
 Forming Processes 

วิชาบังคับก่อน : 04-720-201  วัสดุวิศวกรรม 
Pre-requisite : 04-720-201  Engineering Materials 
สมบัติของวัสดุโลหะส าหรับการขึ้นรูป และองค์ประกอบที่ส าคัญของการขึ้นรูปวัสดุ
โลหะ กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะก้อน พ้ืนฐานของการกระบวนการ
ขึ้นรูปโลหะได้แก่ การตีข้ึนรูป การรีดขึ้นรูป การอัดขึ้นรูป การดึงข้ึนรูป การข้ึนรูปโลหะ
ผงและโลหะวิทยาโลหะผง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ส าคัญในกระบวนการขึ้นรูปโลหะ 
สมบัติของวัสดุเซรามิกส าหรับการขึ้นรูป และกระบวนการขึ้นรูปเซรามิก รวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุพลาสติกส าหรับการขึ้นรูป และกระบวนการขึ้นรูปที่
ส าคัญ ได้แก่ กระบวนการฉีด การอัด การรีด การเป่า และกระบวนการเทอร์โม      
ฟอร์มมิ่ง 
Material properties for metal forming and plastic forming,  sheet metal 
forming, bulk forming, fundamental of metal forming processes, forging 
rolling, extrusion, drawing, powder metallurgy, polymer, ceramic and 
plastic injection processes, factors and tools involving metal forming and 
plastic injection processes 
 

04-411-311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ              3(3-0-6) 
Automation Control System 
พ้ืนฐานเทคนิคการควบคุมและการประยุกต์ใช้งาน การควบคุมเชิงกล การควบคุมด้าน
ไฟฟ้า การควบคุมด้วยนิวเมติก การควบคุมด้วยไฮโดรลิกส์ ควบคุมการตรวจสอบและ
ส่งข้อมูลย้อนกลับเพ่ือตรวจสอบ  การควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ เซ็นเซอร์
แบบอนาล็อก, ไบนารี่ และดิจิตอล เครื่องจักรกลที่ใช้ระบบควบคุมเชิงตัวเลขด้วย
คอมพิวเตอร์  การควบคุมกระบวนการผลิตแบบยืดหยุ่น และหุ่นยนต์ ในงาน
อุตสาหกรรม 
Fundamental of control techniques and their applications, mechanical 
control, electrical control, pneumatics controls, hydraulics control, 
feedback control, PLC,  sensor analog, binary, and digital, CNC machine 
tools, flexible manufacturing and industrial robots 

 
04-411-312    การปฏิบัติทางวิศวกรรมการผลิต             1(0-3-3) 

Production Engineering Laboratory  
ปฏิบัติการการขึ้นรูปของวัสดุโลหะ โลหะผง เซรามิก และพลาสติก อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือทางกลทางกระบวนการผลิต การบังคับ การก าหนดต าแหน่ง การถอด
ประกอบ การวัด และการทดสอบชิ้นงาน 
Practice in metal forming, metal powder, ceramics and plastics, 
mechanical devices in manufacturing process to control, position setting, 
assembling, measuring and testing of the products 
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04-412-203 การศึกษางาน                                                                       3(3-0-6) 
 Work Study 
 การเพ่ิมผลผลิต เทคนิคในการบันทึกข้อมูล แผนภูมิกระบวนการผลิต  แผนภูมิการ

เคลื่อนที่  แผนภาพการเคลื่อนที่  แผนภาพเส้นด้าย  แผนภูมิกระบวนการผลิตหลาย
ชนิด  แผนภูมิสองมือ  การปรับปรุงวิธีการท างาน การใช้ประโยชน์สูงสุดจากคนและ
เครื่องจักร  การเคลื่อนไหวของคน  ณ  จุดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจับเวลา
โดยตรง การสุ่มงาน การหาเวลามาตรฐาน เวลาเผื่อ การใช้ข้อมูลมาตรฐาน ระบบ
เวลาพรีดีเทอร์มินด์  

 Productivity improvement, data collection techniques, operation process 
chart,   flow  process chart, flow diagram, string diagram, multiple activity 
chart, two-hand process chart, process improvement, maximum utilization 
in workforce and machine, human motion study, direct time study, work  
sampling, standard time, allowance time, standard data and 
predetermined time system (PTS) in work study, and material handling 

 
04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                                           3(3-0-6) 

 Engineering Economy 
 พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิศวกรรม  ต้นทุน  การค านวณดอกเบี้ย  มูลค่า

ปัจจุบันและมูลค่ารายปี  อัตราผลตอบแทน  ผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่าเสื่อมราคา  
ผลกระทบภาษีรายได้  จุดคุ้มทุน  การทดแทนทรัพย์สิน  การวิเคราะห์เงินเฟ้อ  และการ
วิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการต่าง ๆ  การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง และความไม่
แน่นอน 
Basic of  engineering economy,  costs,  interest calculation, present worth 
, annual  worth, rate of return, benefit-cost ratio, depreciation, impact of 
income tax, break-even  point,  replacement,  inflation, project evaluation 
and decision making under risk and  uncertainty   
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04-412-306 การวิจัยการด าเนินงาน                                                            3(3-0-6) 
 Operation Research 
 วิชาบังคับก่อน  : 09-121-045  สถิติทั่วไป 

Pre-requisite : 09-121-045  General Statistics 
การใช้ระเบียบวิธีการวิจัยการด าเนินงานในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในเบื้องต้น โดย
การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบของปัญหา การโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกม 
ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการก าหนดงาน ปัญหาแถวคอย ตัวแบบระบบสินค้าคงคลัง 
และการจ าลองแบบปัญหาในการตัดสินใจ 
Introduction to the methodology of operation research in engineering 
problem solving by emphasizing on the use of mathematical models,  
linear programming, game theory, transportation problem, assignment 
problem, queuing problem, inventory model and simulation in decision 
making process 
 

04-412-308 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา                                                         3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering 

 หลักการบ ารุงรักษาเครื่องจักร สาเหตุของการเสื่อมสภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ การ
ตรวจเครื่องจักรกล การวางแผนและการควบคุมการบ ารุงรักษา ความปลอดภัยในการ
ท าการซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ การวัดและประเมินผลการบ ารุงรักษา 

 Maintenance principles for machine, cause of failure in machine part, 
inspection, maintenance planning and control, safety, measurement and 
evaluation of maintenance system 

 
04-412-309 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ                                             1(0-3-3) 

 Industrial Engineering Laboratory 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมคุณภาพ การวิจัยด าเนิน การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต และการศึกษางาน  
Laboratory on data analysis, quality control, operations research 
production planning and control and work study  
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04-412-310   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                                       1(1-0-2) 
   Industrial Engineering Pre-Project 
 การเลือก และการศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงการ เทคนิคการคิด เช่น การ  

ออกแบบความคิด แผนที่ความคิด การระดมสมอง การรวบรวมข้อมูล น าเสนอ
โครงการศึกษาความเป็นมาของปัญหา วิธีด าเนินงานโครงการ ก าหนดจุดประสงค์ 
เป้าหมาย    และแผนการด าเนินงาน วัสดุและอุปกรณ์ และรายงานความก้าวหน้าของ
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

  Selecting and feasible study of project proposal, thinking techniques such 
as Design Thinking, Mind-Mapping, Brainstorming, data collection, 
presentation, problem background study, project methodologies, project 
planning, identifying objectives, procedure and material and equipment, 
and progress report of industrial engineering pre-project 

 
04-412-419 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                                                    3(1-6-4) 

 Industrial Engineering Project 
 วิชาบังคับก่อน  : 04-412-310    การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  

Pre-requisite :   04-412-310    Industrial Engineering Pre-Project 
 ด าเนินงานในโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหา และก าหนด

วิธีการแก้ปัญหา น าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงงาน น าเสนอผลการ
ด าเนินงานในขั้นสุดท้าย และจัดท ารายงานที่สมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
Implementation approved project by the instructor, analytical the 
operating, problems and prescribe the problem solving, project progress, 
project examination and completing final project report of industrial 
engineering project 

 
04-411-313 โลหะวิทยาวิศวกรรม                                                              3(2-3-5) 

                Engineering Metallurgy 
 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในทางโลหะวิทยา คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์และเคมีของโลหะ 

โครงสร้างของโลหะ การเกิดผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ คุณสมบัติของโลหะผสม 
และไดอะแกรมของเหล็ก–เหล็กคาร์ไบด์ กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ 
Equipment and tool in engineering metallurgy, physical and chemical of 
metal, metal structure, crystallization, deformation, alloy properties, the 
iron-iron carbide diagram, and heat treatment process of metal 
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04-411-314 วิศวกรรมงานหล่อ                                                                 3(2-3-5) 
 Foundry Engineering 

กระบวนการหล่อโลหะ ทรายท าแบบหล่อและการทดสอบทรายท าแบบหล่อ  แบบ
หล่อและกรรมวิธีท าแบบหล่อทราย  การท าแบบหล่อชนิดต่างๆ โลหะวิทยางานหล่อ
และกรรมวิธีการหล่อโลหะ  การตรวจสอบคุณภาพงานหล่อ 
Foundry process, types of sand and sand testing for mold, sand casting 
process, other types of molding, metallurgy casting and foundry process, 
casting quality inspection 
 

04-411-315    กระบวนการเชื่อม             3(1-6-4) 
Welding Processes  
ความปลอดภัยในงานเชื่อม การตัดชิ้นงานเชื่อม การเชื่อมด้วยแก๊ส การบัดกรีอ่อน การ
บัดกรีแข็ง การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ การเชื่อมจุด การเชื่อมมิก/แม็ก การเชื่ อม
ทิก และการเชื่อมพลาสติก 
Safety in welding, cutting, gas welding, soldering, brazing, shield metal arc 
welding, spot welding, gas metal arc welding, gas tungsten arc welding and 
plastic welding 

  
04-411-316 วิศวกรรมการเชื่อม                                        3(2-3-5) 
                    Welding Engineering 
  วิชาบังคับก่อน: 04-411-315  กระบวนการเชื่อม 

 Prerequisite: 04-411-315 Welding Processes  
เทคโนโลยีการเชื่อม โลหะวิทยางานเชื่อม  การเชื่อมวัสดุต่างชนิดกัน ขั้นตอน
กระบวนการเชื่อม การออกแบบรอยต่อ ข้อบกพร่องในงานเชื่อม การตรวจสอบแบบไม่
ท าลาย และการตรวจสอบแบบท าลายสภาพ 
Welding technology, welding metallurgy, dissimilar welding, welding 
procedure, design of welds, defects of welds, non-destructive testing and 
destructive testing of weld 
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04-411-317 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล                                               3(3-0-6) 
 Design of Machine Elements 
 วิชาบังคับก่อน  :  04-311-202  กลศาสตร์วิศวกรรม 

Pre-requisite  :  04-311-202  Engineering  Mechanics   
 ขั้นตอนในการออกแบบ การวิเคราะห์แรง และความเค้นที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนที่อยู่ภายใต้

ภาระ การส่งถ่ายก าลังของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในงานผลิต การออกแบบ ค านวณ 
ชิ้นส่วน เครื่องมือ เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนที่ออกแบบ และการเลือกใช้
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
Design process, load analysis, machine parts, strain under load, power 
transmission, machine design, machine part calculation, tools, material 
selection for designed parts 
 

04-411-318 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต                                 3(2-3-5) 
 Computer Aided Design and Manufacturing  
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส าหรับออกแบบงานในลักษณะทรงตัน และพ้ืนผิว เรียนรู้

ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานการผลิต และการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ 
The use of computer aided design and manufacturing program, design of 
solid and surface models, manufacturing part programming, creating 
numerical control (NC) programming and data communication to CNC 
machines 
 

04-411-419 เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี                       3(2-3-5) 
CNC Technology 
โครงสร้างส่วนประกอบของเครื่องจักร CNC ประเภทเครื่องกัด, เครื่องกลึง, เครื่อง 
EDM และ Wire cut ระบบควบคุมการท างาน ค าสั่งการควบคุมเครื่อง (M-code) ของ
แต่ละชุดควบคุม โปรแกรมการสร้างงาน (ISO code) ในภาคเทคโนโลยีการตัดเฉือน
สมัยใหม่ การปฏิบัติงานสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม CNC เรียนรู้การควบคุมเครื่องจาก
โปรแกรมข้อมูลภายนอก เช่น โปรแกรมจากระบบ CAD/CAM 
Components structure of CNC machines such as machining center, CNC 
lathes, EDM and wire EDM machine, machine control systems, M-code 
command of each unit, ISO code in modern machining technology, part 
fabrication using CNC program, CAD/CAM system 
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04-411-420 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน                                       3(2-3-5) 
 Jig and Fixture Design 

 หลักการออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน  องค์ประกอบการท างานของชิ้นส่วน
ต่างๆ  หลักการของการจับยึดและต าแหน่งของการจับยึด  ขนาดและพิกัดความเผื่อ  
การออกแบบอุปกรณ์จับยึดส าหรับงานต่างๆ  โดยนักศึกษาจะต้องฝึกออกแบบอุปกรณ์
น าเจาะและจับงาน 
Principles of jig and fixture design, working details of each component, 
locating and clamping principles, size, tolerance and applying the jig and 
fixture design concepts for specific work 
 

04-411-421    การจ าลองไฟไนท์เอลิเมนต์ส าหรับวิศวกรรม                                   3(2-3-5) 
                   Finite Element-Simulation for Engineering 
                    ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ ความรู้พ้ืนฐานของการจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ การจ าลอง

ไฟไนต์เอลิเมนต์และการวิเคราะห์ของการทดสอบแรงดึง งานโครงสร้าง งานดัดขึ้นรูป 
งานอัดขึ้นรูป งานตีการข้ึนรูป และวัสดุอีลาสโทเมอร์  
Finite element methods, fundamental of finite element-simulation, finite 
element simulation and analysis of tension testing, structures, bending 
forming, extrusion forming, forging and elastomer materials 
 

04-411-422    การออกแบบผลิตภัณฑ์                                                           3(3-0-6) 
                    Product Design 

ความรู้พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ ตัวแปร
ส าคัญในการออกแบบ การก าหนดฟังก์ชั่น การเลือก และการวิเคราะห์ ประเมิน
ผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้งาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ และโครงงาน
ขนาดเล็กด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
Principles and concept of product design, design process, significant 
parameter in design, function identification, selection, product evaluation 
and analysis, design and development by CAD system and mini-project in 
product design 
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04-411-423   กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิต             3(2-3-5)  
 Composite Manufacturing Processes 

 วิชาบังคับก่อน  : 04-720-201   วัสดุวิศวกรรม 
Pre-requisite :  04-720-201  Engineering  Materials  
ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุคอมโพสิต เส้นใยเสริมแรงในวัสดุคอมโพสิต สมบัติของวัสดุ
คอมโพสิต ชนิดของวัสดุเนื้อพ้ืน ชนิดของเส้นใยเสริมแรง วัสดุคอมโพสิตธรรมชาติ 
กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตพอลิเมอร์ การทดสอบสมบัติของวัสดุคอมโพสิต การ
เลือกใช้วัสดุคอมโพสิต การออกแบบชิ้นส่วนและงานขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิต 
Theory of composite materials, fiber reinforcement in matrix materials, 
properties of composite materials, type of matrix materials, type of fiber 
reinforcement, natural composites, manufacturing techniques of polymer 
composite fabrication, testing method for composite materials, composite 
materials selection, design and forming of composite materials 
 

04-411-424 การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ                                            3(2-3-5) 
 Press Tool and Dies Design 

การออกแบบแม่พิมพ์ตัดโลหะแผ่น การออกแบบแม่พิมพ์ดัด การออกแบบแม่พิมพ์
แบบต่อเนื่อง การออกแบบแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป การเลือกวัสดุท าแม่พิมพ์ เครื่องจักรใน
การขึ้นรูปโลหะ การปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะแผ่น ไตรบอโลยีส าหรับปั๊มขึ้นรูปโลหะ และ
การจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานแม่พิมพ์โลหะแผ่น  
Design of blanking and piercing die, bending die, progressive die, deep 
drawing die, die material selection, metal forming machine, application on 
sheet metal forming, Tribology in metal forming and finite element-
simulation in sheet metal forming  

 
04-411-425 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก                                                   3(2-3-5) 

 Plastic Mold Design 
 ทฤษฎีพื้นฐานวัสดุพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ชนิดและโครงสร้าง

ของแม่พิมพ์พลาสติก วัสดุและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ ตลอดจนสามารถ
ออกแบบและวิเคราะห์แม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่า  แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปต่างๆและการ
บ ารุงรักษา 
Theory of polymeric materials and polymer processing, types and 
structures of plastic mold, materials and machines used for mold 
production, design and analysis of injection mold, blow mold, other types 
of mold and maintenance 
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04-411-426   ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1                                                           3(1-6-4) 
                   Machine Tools Practice 1 

อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเลื่อย เครื่องกลึง เครื่องเจาะ และเครื่องกัด ความเร็วตัด 
ดอกเจาะน าศูนย์ ดอกกัด ล้อพิมพ์ลาย รีมเมอร์ และมีดคว้าน ปฏิบัติงานลับมีดกลึง และ
ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกบ่า พิมพ์ลาย และกลึงตัด งานคว้าน
รูและงานรีมเมอร์ งานเจาะรู งานกัดราบ งานกัดหลุมลึก และงานกัดร่อง งานวัด
ตรวจสอบชิ้นงาน ความปลอดภัย และงานบ ารุงรักษาเครื่องมือกล 
Accessories of sawing machines, lathe machines, drilling machines, and 
milling machines, cutting speed, center drills,  end mills,  knurling tools,  
reamer, and boring cutter, practice for grinding a lathe toolbits, twist drills, 
facing and longitudinal turning, grooving turning, knurling turning, and cut-
off turning, boring and reaming, drilling, face milling, pocket milling, and slot 
milling, measurement of workpiece, safety, and maintenance of machine 
tools 
 

04-411-427   ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2                                                           3(1-6-4) 
         Machine Tools Practice 2 

มาตรฐาน และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ประกอบพิเศษในงานกลึง กัด และเจียระไน 
ปฏิบัติงานกลึงตัดเกลียวนอก และตัดเกลียวใน งานกลึงเรียว งานกลึงเยื้องศูนย์ และงาน
กลึงด้วยหน้าจาน งานกัดที่ใช้หัวแบ่ง งานกัดเฟืองตรง และงานกัดเฟืองเฉียง งาน
เจียระไนราบ และงานเจียระไนทรงกระบอก  งานวัดตรวจสอบชิ้นงาน ความปลอดภัย 
และงานบ ารุงรักษาเครื่องมือกล 
Standards and how to use special accessories in turning, milling, and 
grinding, practice for external and internal threading, taper turning, offset 
turning, and faceplate turning, milling in using dividing head, spur gear 
milling, and helical gear milling, plain grinding and cylindrical grinding, 
measurement of workpiece, safety, and maintenance of machine tools 

 
04-412-311 การออกแบบเครื่องจักรกลและการจ าลอง                                      3(2-3-5) 

 Machine Design and Simulation 
 วิชาบังคับก่อน  :  04-311-202  กลศาสตร์วิศวกรรม 

Pre-requisite  :  04-311-202  Engineering  Mechanics   
              หลักการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความ

เค้น ทฤษฏีความเสียหาย ความเสียหายจากการล้า การส่งก าลังของชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล การจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือการออกแบบทางวิศวกรรม 

                    Fundamental of engineering design, design of machine elements, stress 
analysis and failure theories, design for fatigue failure, power transmission, 
Finite element-simulation for engineering design 
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04-412-312    เครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ                                                   3(2-3-5)  
                    Machine Tool and Automatic System 

ความปลอดภัยและการใช้งานของเครื่องมือกล เช่น เครื่องเลื่อย เครื่องกลึง เครื่องกัด 
เครื่องเจาะและเครื่องเจียระไน การบ ารุงรักษา การสร้างชิ้นส่วนและการประกอบ 
เครื่องจักรซีเอ็นซี ส่วนประกอบและการเขียนโปรแกรม 
Safety and the use of machine tools, such as sawing, lathe, milling, drilling 
and grinding. Maintenance, manufacturing and part assembling, CNC 
machine, components and programming 
 

04-412-313 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม                             3(3-0-6) 
 Industrial Cost and Budget  Analysis 
 วิชาบังคับก่อน  :  04-412-305  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  

Pre-requisite :   04-412-305  Engineering Economy 
พ้ืนฐานการบัญชีอุตสาหกรรม บัญชีต้นทุน การประมาณต้นทุน การจัดสรรต้นทุน
ต้นทุนงานสั่งท า ต้นทุนกระบวนการ ระบบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนปกติและต้นทุน
มาตรฐาน การวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการวางแผน การผลิตและการท าก าไรและการ
วิเคราะห์งบการเงิน 

                     Basic of industrial accounting, cost accounting, cost estimation, cost 
allocation, job order cost, process cost, actual cost, normal cost and 
standard cost, cost budgeting analysis for planning and profit margin and 
production and financial statement analysis         
 

04-412-314 วิศวกรรมคุณค่า              3(2-3-5) 
 Value Engineering 
  การวิเคราะห์หน้าที่ของสินค้าหรือบริการเพ่ือให้บรรลุหน้าที่พ้ืนฐานที่ต้นทุนต่ าที่สุด 

เข้าใจปรัชญาพ้ืนฐานวิศวกรรมคุณค่า การวิเคราะห์หน้าที่ เทคนิคความคิดสร้างสรรค์ 
การประเมินทางเลือก และการวิเคราะห์เกณฑ์ในการประเมิน  

                    Analysis the functional of goods or services for achieving basic functions at 
lowest cost, understanding of basic philosophy of value engineering, 
function analysis, creativity techniques, alternative evaluation and criteria 
analysis  
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04-412-315 การยศาสตร์              3(3-0-6) 
 Ergonomics 
 ความหมายและความส าคัญของการยศาสตร์ โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ เช่น ระบบ

กระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท หลักชีวกลศาสตร์ พลังงานและการสูญเสีย
พลังงานในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  ความสามารถและข้อจ ากัดในการรับรู้ข่าวสาร 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท างาน การออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่
ท างานและจอภาพแสดงข่าวสารโดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์ 

 Definition and history of ergonomics, structure and function of the 
musculoskeletal, biomechanics, energy consumption and energy 
efficiency, capacity and limitation of human works, working environments, 
tools and equipment design, workstation and workplace design, displays 
and controls design 

 
04-412-316    การออกแบบแผนการทดลองเบื้องต้นส าหรับวิศวกร                          3(2-3-5) 
                    Introduction to Experimental Design for Engineer 

                วิชาบังคับก่อน  : 04-412-201  สถิติวิศวกรรม 
                    Pre-requisite : 09-412-201  Engineering Statistics 
                    การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน     การวิเคราะห์การถดถอย               
                    เชิงพหุ การทดลองแฟกทอเรียล และการทดลองแฟกทอเรียลบางส่วน 
                    Design of experiment, analysis of variance, multiple linear regression   
                    analysis, factorial experiment and fractional factorial experiment   

 
04-412-317 การจัดการผลิตภาพ             3(2-3-5) 
 Productivity Management 
 แนวคิดด้านผลิตภาพ เครื่องมือและเทคนิคในการวัดผลิตภาพในองค์กร  ดัชนีค่าชี้วัด 

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและการปรับปรุง ใช้ดัชนีชี้วัดในการวัดผลการท างาน 
การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต  

 Productivity concept, productivity techniques and tools, key performance 
indicator, productivity analysis and improvement, using KPI to work 
measurement, production efficiency and effectiveness 
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04-412-420 ระบบการประกันคุณภาพและการจัดการ                                       3(3-0-6) 
 Quality Assurance and Management System 
 วิชาบังคับก่อน  : 04-412-304  การควบคุมคุณภาพ   

Pre-requisite  : 04-412-304  Quality Control 
วิวัฒนาการของระบบบริหารคุณภาพ ปรัชญาคุณภาพ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
เทคนิคต่างๆ ในระบบบริหารคุณภาพ เช่น ฟังก์ชั่นความล้มเหลวของทากูชิ บ้าน
คุณภาพ การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ ซิกซ์ ซิกมา การประเมินระบบ
คุณภาพ และการประกันคุณภาพ 
Quality management system evolution, quality theories,   total quality 
management (TQM), quality management system techniques such as 
Taguchi’s loss function, house of quality, failure mode and effect analysis 
(FMEA), six sigma, quality system assessment and quality assurance 

 
04-412-421 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหารโครงการ          3(2-3-5) 
 Feasibility Study and Project Management 
 วิชาบังคับก่อน : 04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 Prerequisite  : 04-412-305 Engineering Economy 
 วิเคราะห์และประเมินผลปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ ได้แก่ด้าน

การตลาด ด้านการผลิต ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการเงิน ด้านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การ
ประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การบริหารโครงการ การวางแผนและควบคุม
ค่าใช้จ่าย 

 Analysis and evaluation of project feasibility aspects, marketing, 
production, management, finance, environmental impact and laws, 
technical analysis and engineering economic analysis, quantitative and 
qualitative evaluation, project management, cost management and 
control 

 
04-412-422 การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์                                       3(3-0-6) 

 Logistics System Design and Management 
 การวิเคราะห์การไหลเชิงกายภาพและไม่เชิงกายภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งภายนอก 

(ผู้ส่งมอบ- ผู้ผลิต – ลูกค้า) และภายในองค์กรการผลิต วงจรชีวิตของระบบ บทบาท
และความส าคัญของโลจิสติกส์ การออกแบบและการวางแผนส าหรับโครงข่ายโลจิ
สติกส์  การวิเคราะหก์รณีศึกษาด้านโลจิสติกส์ 

                 Analysis of the physical and non-physical flows both external supply chain 
(supplier-manufacturer-customer) and internal supply chain of 
manufacturer organization, system life cycle, role and importance of 
logistics, logistics network design and planning, analysis of logistics case 
study 
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04-412-423 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                                      3(3-0-6) 
 Computer for Industrial Engineering 
 วิชาบังคับก่อน  :  04-412-306  การวิจัยการด าเนินงาน  

Pre-requisite : 04-412-306  Operation Research  
 การใช้หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการจ าลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการทางวิศวกรรม  เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในด้านการวางแผน หรือแก้ปัญหาในงานด้านการจัดการ  การผลิต และการ
บริหาร  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   
Using software or writing a computer program and simulation as a decision 
support tools for planning, decision-making, and solving problems in 
engineering management, production and quantitative analysis  
 

04-412-424    การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม                                              3(3-0-6) 
                   Environmental and Energy Management          
                    สถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิธีการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม   
                    เทคนิคการจัดการพลังงานโดยรวม ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม และเทคนิคการควบคุม 
                    ปริมาณมลพิษทางอุตสาหกรรม 
                    Situation of energy and environment, industrial energy saving techniques,              
                    total  energy management, environmental management system and  
                    industrial pollution control techniques 
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04-000-302    การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                 1(0-2-1) 
                    Preparation for Professional Experience 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความส าคัญ
ข อ ง ก า ร ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ  ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น จ ด ห ม า ย ส มั ค ร ง า น  
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การ 
พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ                    
ประกันสังคมกิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัย  
ในการท างาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงาน การน าเสนอ
ผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ 
การตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล 
Basic knowledge in method and process of professional experience, 
principles of professional experience application letter  writing, how to 
select working places, how to achieve a job interview, organizational  
culture, personality development, professional ethics, virtue and morality, 
labor law, social security, 5S activities, quality assurance and safety 
standards, English for communication, report writing, presentation, 
planning skills, analysis skills, facing problem solving and decision making 
skills, general knowledge of information technology, IT law and 
information retrieval 
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-401 สหกิจศึกษา                                                               6(0-40-0) 
Cooperative Education    

                    วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience  
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ใน
ต าแหน่งที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  16 สัปดาห์  ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถาน
ประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มีผู้นิเทศงาน การ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in 
the relevant field as a full-time employee with same graduate and 
properly ability, required at least 16 weeks, Under assigned job supervisor 
who will advise the student during the entire period of the training, certain 
responsibility, the training will be also advised, followed up, and evaluated 
systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist students to 
gain direct experiences, realize their capacity, and develop themselves 
before graduation 
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ                                                         6(0-40-0) 
International Cooperative Education    

                    วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience  
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ใน
ต าแหน่งที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่าง
ปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in 
the relevant field as a full-time employee with same graduate and 
properly ability, required at least 16 weeks, practice in foreign country at 
least 12 weeks, under assigned job supervisor who will advise the student 
during the entire period of the training, certain responsibility, the training 
will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op 
advisor and/or co-op staff to assist students to gain direct experiences, 
realize their capacity, and develop themselves before graduation 
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U 
  

04-000-303    ฝึกงาน                                                                3(0-40-0) 
                   Job Training 
                   วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   

Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience  
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา 
Systematical practice in relevant field within private company, state 
enterprise or government organization for at least 8 weeks to realize 
working experiences before graduation 
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U 
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  04-000-304   ฝึกงานต่างประเทศ                                                                3(0-40-0)                                 
                     International Job Training 
                   วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                   

Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience  
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ใน
ต่างประเทศทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็ นระบบ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการท างานก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
Systematical practice in relevant field within private company, state 
enterprise or government organization in foreign company for at least 8 
weeks to realize working experiences before graduation 
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U 
 

04-000-402   ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ                                              3(0-6-3) 
          Workplace Special Problem 
                   วิชาบังคับก่อน : 04-000-303 ฝึกงาน หรือ 04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ                                  

Pre-requisite : 04-000-303 Job Training or  
                    04-000-304 International Job Training   
น าโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่
นักศึกษาได้ออกท าการฝึกงาน น ามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้จากวิชาชีพมาท า
การประยุกต์แก้ปัญหา และจัดท าตามรูปแบบของโครงการโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาคอยแนะน าและเป็นที่ปรึกษา 
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise 
or government organization for detailed study, analysis, and/or research 
on any special issue that student adopts from direct experience after 
individual training by applying their professional knowledge to solve the 
problem and complete the project, advised by a professor or an expert in 
its relevant field. 
หมายเหตุ: การประเมินผลเป็น S และ U 
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3.2  ชื่อ สกุล คุณวุฒิ  และต าแหน่งของอาจารย์ 
      3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
(ป.เอก-ป.ตรี) ส าเร็จจาก 

ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน  ชม./สัปดาห์ 
2558 2559 2560 2561 

1 นายศุภเอก  
ประมูลมาก1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
วิศวกรรม   

อุตสาหการ) 

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบ 
การผลิต) 
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

2541 
 

2535 

12 12 12 12 

2 นายอนนิท์   
มีมนต์1  

อาจารย์ Ph.D. (Advanced 
Fiber Science) 
 
วศ.ม. (วิศวกรรม
เทคโนโลยี 
การผลิตทาง
อุตสาหกรรม)  
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา
หการ)  

Kyoto Institute of  
Technology, Kyoto, 
JAPAN 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
 
 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2557 
 
 

2552 
 
 
 

2539 

12 12 12 12 

3 นายกุลชาติ  
จุลเพ็ญ1 

อาจารย์ D. Eng. (Mechanical 
Engineering) 
 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้น
รูปโลหะ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา
หการ) 

Nippon Institute of 
Technology, 
Saitama, JAPAN 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2553 
 
 

2546 
 

2543 

10 10 10 10 

4 นายสุรัตน ์  
ตรัยวนพงศ์ *2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
วิศวกรรม   

อุตสาหการ) 

วศ.ม. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

2541 
 

2532 

12 12 12 12 

5 นายมนตรี      
น่วมจติร์2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
วิศวกรรม   

อุตสาหการ) 

M.T. (Technology) 
 
 
 
อส.บ. (เทคโนโลยีการ
ผลิต) 

Technological 
University of the 
Philippines, Manila, 
Philippines 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2550 
 
 
 

2539 

10 10 10 10 

6 นายไพฑูรย์  
พูลสุขโข2 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(สาขาวิชา
วิศวกรรม   

อุตสาหการ) 

วศ.ม. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา
หการ) 
ค.อ.ม .(บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา) 
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-
ออกแบบการผลิต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศกึษา 

2551 
 

2544 
 

2543 
 

2531 

10 10 10 10 

หมายเหตุ  * ประธานหลักสูตร  1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกวศิวกรรมอุตสาหการ 
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      3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
(ป.เอก-ป.ตรี) 

ส าเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน  ชม./สัปดาห์ 
2558 2559 2560 2561 

1 นายกวิพงษ์ 
นิสสัยพันธุ ์

อาจารย์ วศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม).  
 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ)  
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-
เครื่องมือกล)  

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา 

2546 
 
 

2545 
 

2529 
  

12 12 12 12 

2 นายกิตติพงษ์     
กิมะพงศ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Advance 
Materials Science 
and Production 
Systems 
Engineering) 
วศ.ม. (เทคโนโลยี
วัสดุ) 
 
วศ.บ.(วิศวกรรม    
อุตสาหการ) 

Niigata 
University, 
Niigata, Japan 
 
 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2549 
 
 
 
 

2543 
 
 

2539 

10 10 10 10 

3 นายกุณฑล     
ทองศร ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 
 
ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศกึษา 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเหล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุร ี

2546 
 
 

2540 
 
 

2538 

10 10 10 10 

4 นายจงกล      
สุภารัตน ์

อาจารย์ วศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม)  
 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุต
สาหการ)  
ค.อ.บ. (อุตสาหการ -
เชื่อมประกอบ)  

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา 

2547 
 
 
2545 

 
2521 

10 10 10 10 

5 นายชลิตต์     
มธุรสมนตร ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรม
อาหาร) 
วศ.บ. (วิศวกรรม    
อุตสาหการ) 
ค.อ.บ. (อุตสาหการ- 
เครื่องมือกล) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา 

2538 
 

2532 
 

2524 
 

10 10 10 10 

6 นายชัยยะ  
ปราณีตพลกรัง 

อาจารย์ D. Eng. (Material 
Science) 
 
 
วศ.ม. (วิศวกรรมการ
ผลิต) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 

Nagaoka 
University of 
Technology, 
Niigata, Japan 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2553 
 
 
 

2545 
 
 

2538 

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
(ป.เอก-ป.ตรี) 

ส าเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน  ชม./สัปดาห์ 
2558 2559 2560 2561 

7 นายชวลิต 
อินปัญโญ 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมการ
ผลิต) 

  
วศ.บ. (วิศวกรรม    
 อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี

2553 
 
 

2556 

10 10 10 10 

8 นางณฐา  
คุปตัษเฐียร 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Engineering 
Management) 
 
M.Sc. (Engineering 
Management) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 

University of  
Missouri Rolla, 
Missouri, USA 
University of  
Missouri Rolla, 
Missouri, USA 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2540 
 
 

2537 
 
 

2536 

10 10 10 10 

9 นายนฤทธิ์       
คชฤทธิ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมการ
ผลิต) 
 
อส.บ. (เทคโนโลยีการ
ขนถ่ายวัสดุ) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2539 
 
 

2534 

10 10 10 10 

10 นายบุญส่ง  
จงกลณ ี

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมการ
ผลิต) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2551 
 
 

2546 

12 12 12 12 

11 นางสาวปรกช   
สิริสุวัณณ ์

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรม
ความปลอดภัย 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัย   
เกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2547 
 
 

2541 

- 10 10 10 

12 นายประจกัษ์ 
อ่างบุญตา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมการ
เชื่อม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2547 
 
 

2538 

12 12 12 12 

13 นายปราโมทย์  
พูนนายม 

อาจารย์ วศ.ม. (เทคโนโลยีการ
ขึ้นรูป) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2545 
 
 

2543 

12 12 12 12 

14 นายพันธุ์พงษ์    
คงพันธุ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

M. Sc. (Production 
Engineering 
Program) 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2550 
 
 

2548 

- - - 10 

15 นายไพบูลย์    
แย้มเผื่อน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรม    
อุตสาหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรม  
อุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2537 
 

2547 
 

2526 

10 10 10 10 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
(ป.เอก-ป.ตรี) 

ส าเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน  ชม./สัปดาห์ 
2558 2559 2560 2561 

16 นายไพศาล 
ทองสงค์ 

อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมการ
เชื่อม) 
 
B. Eng. (Production 
Mechanical 
Engineering) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
Polytechnic 
University, 
Kanagawa, Japan 

2555 
 
 

2547 

10 10 10 10 

17 นางระพ ี     
กาญจนะ 

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 
M.Eng. (Systems 
Engineering) 
 
 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
Royal Melbourne 
Institute of 
Technology, 
Melbourne, 
Australia 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน่ 

2550 
 

2539 
 
 
 
 

2536 

10 10 10 10 

18  นางสาววรญา      
วัฒนจติสิร ิ

อาจารย์ M.B.A. (Business 
Administration) 
M. Eng. 
(Manufacturing 
Engineering and 
Operation 
Management) 
วศ.บ.(วิศวกรรม 
อุตสาหการ) 

Cleveland State 
University, 
Ohio,USA 
University of 
Nottingham, 
Nottingham, UK 
 
มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร ์

2547 
 
2544 
 
 
 

 
2544 

12 12 12 12 

19 นายวิเชียร     
เถื่อนเครือวัลย์ 

อาจารย์ วศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม)  
 
M.T. (Master of 
Technology) 
 
 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ)  
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-
เครื่องมือกล)  

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
Technological 
University of the 
Philippines, 
Manila, 
Philippines 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา 

2546 
 
 
2545 
 
 
 
 
2542 
 
2528 

12 12 12 12 

20 นางศรีไร        
จารุภิญโญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรม   
อุตสาหการ) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2536 
 
2527  

10 10 10 10 

21 นายศักดิ์ชัย     
จันทศร ี

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมการ
ผลิต) 
   
วศ.บ. (วิศวกรรม    
อุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2555 
 
 

2538  

12 12 12 12 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
(ป.เอก-ป.ตรี) 

ส าเร็จจาก 
ปีที่
จบ 

ภาระงานสอน  ชม./สัปดาห์ 
2558 2559 2560 2561 

22 นายศิวกร  
อ่างทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Materials 
Engineering) 
 
 
 
M.Eng. (Advanced 
Manufacturing  
Technology) 
 
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-
ออกแบบการผลิต) 

University of 
Northumbria at 
Newcastle,  
Newcastle, 
England 
University of 
South Australia, 
Adelaide, 
Australia 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2545 
 
 
 
 

2537 
 
 
 

2531 
 

10 10 10 10 

23 นายสญชัย      
เข็มเจรญิ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรม       
อุตสาหการ) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม           
อุตสาหการ) 
ค.อ.บ. (อุตสาหการ-
เชื่อมประสาน)                               

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา 

2555 
 
 

2542 
 

2527 

10 10 10 10 

24 นายสมควร     
แววด ี

อาจารย์ วศ.ม. (การจัดการ
อุตสาหกรรม) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม     
อุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2548 
 
 
2538 

12 12 12 12 

25 นายสมศักดิ ์   
แกน่ทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. (วิศวกรรมการ
ผลิต) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรม    
อุตสาหการ) 
ค.อ.บ. (อตสาหการ-
เครื่องมือกล) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา 

2540  
 
 

2531 
 

2528 

12 12 12 12 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน) 
     ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้น หลักสูตรได้
ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชาการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเลือก
รายวิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ หรือรายวิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ ส าหรับผู้มีวุฒิ ม.
6 และ ปวช. ส่วนรายวิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ ส าหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จัดอยู่ใน
กลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 
     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
            ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
            4.1.1  มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จากสถานประกอบการ  และมี

ความเข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น  
            4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและ

เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
            4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
            4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได ้
            4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
      4.2  ช่วงเวลา 
             กาคจัดช่วงเวลาการเรียนของประสบการณ์การภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน) แบ่งได้
ดังนี้ 

  4.2.1  การจัดการเรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
  4.2.2  การจัดการเรียนแผนการศึกษาแบบฝึกงาน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2 

      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
             นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ หรือรายวิชาฝึกงาน/
ฝึกงานต่างประเทศให้เป็นไปตามแผนการศึกษานั้นตลอดหลักสูตร เมื่อนักศึกษาได้ท าการเลือกแผนการ
ศึกษาใดไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ โดยการจัดเวลาและตารางสอนมีดังนี้ 

- วิชาสหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาต่างประเทศ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ 
- วิชาฝึกงาน/ฝึกงานต่างประเทศ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
     ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถออกแบบ
งานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้า
พัฒนา เพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 1-3 คน  มีรูปแบบ
ของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
     5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
            โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์  และขอบเขต วิธีการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ   มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพ่ือการสร้างสรรค์ด้วย
ตนเองให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
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     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
            นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมคือท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด 
สามารถวางแผนงาน  มีความรับผิดชอบงาน  สามารถแก้ไขปัญหางานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
     5.3  ช่วงเวลา 
            ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  3  หน่วยกิต 

     5.5   การเตรียมการ 
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 
เพ่ือเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ  มีการค้นคว้า  ทดลอง  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล 
และการเขียนโครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  จัดเตรียมกรรมการ
สอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน    

      5.6  กระบวนการประเมินผล 
             ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
น าเสนอข้ันตอนการและวิธีการท างานของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน    

 

 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.  ด้านทักษะความรู้ 
- มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 
- มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้สูงขึ้น 
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 
- สามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

เลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
-  

 
- การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 
 
 
- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้า

เพ่ือจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบ

ครบวงจร การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรร
งานคน และเวลา 
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- ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

2.  ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
- มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ

ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีทักษะในด้านการ
ท างานเป็นหมู่คณะสามารถบริหารจัดการ
การท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน 

- การใช้หนังสือ และสือการสอนเป็นภาษา 
อังกฤษการมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอ
ในลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 

 
 
- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบ

ครบวงจร การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรร
งาน คน และเวลา 

3. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- มีคุณธรรม จริยธรรม ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี
ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและ
ต่อสังคมปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 

 
- การสอดแทรกความรู้ถึงผลกระทบของการขาด

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพที่มี
ต่อสังคม ในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

4. ด้านบุคลิกภาพ 
- มีสัมมาคารวะและรู้จักกาลเทศะ 
 

 
- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย บุคลิกภาพ 

การเข้าสังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์และการวางตัวที่ดีในการท างาน ใน
บางรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

5. คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

- มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (อาทิ 
วิชาโครงงานวิศวกรรม) ในการรับรู้ปัญหาและ
เข้าใจผู้ใช้ (Conceive) การออกแบบ (Design) 
การพัฒนาติดตั้งและประยุกต์ (Implement) 
และการน าไปใช้ด าเนินการจริง (Operate)  
- มีการบูรณาการทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การ

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง การ
อ้างอิงและการแปลผล การประเมินผล 
- มีการบูรณาการทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

และการใช้เครื่องมือในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
เช่น การระดมสมอง Mindmapping Design 
Thinking 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา 
2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง การมีเมตตา 

กรุณา  และความเสียสละ 
3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม 
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
5. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. การขานชื่อ  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่าง

ต่อเนื่อง 
2.  ความรู้ 

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
3. สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ 

2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
2. มอบหมายให้ท ารายงาน 
3. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 

2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1. ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ

ปฏิบัติการ 
2. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย 
3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้ 
2. สามารถจัดการความคิดได้ 
3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้ 
4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Instruction) 
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
3. มอบหมายงานทีส่่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
3. ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
3. ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
4. มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
2. พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
2. สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอได้ 
4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
2. มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
3. การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
4. ฝึกการน าเสนอผลงานโดยเน้นความส าคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 

5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
2. สังเกตการปฏิบัติงาน 

    หมวดวิชาเฉพาะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม 

เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข ข้อขัดแย้ง 

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การปฏิบัติ

ตามกฎกติกาที่ก าหนดหรือได้ตกลงกันไว้  
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การ

ส่งงานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ  

3. ฝึกนักศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้น า การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น 

4. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
และเสียสละ 
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1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด  

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม     
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร 
3. ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในโอกาสต่างๆ 

2. ความรู้ 
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน 
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. สามารถวิ เคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้ 

เครื่องมือเหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน 

จริงได ้
        2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้   
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง 
4. ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน 
5. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ   
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4. ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
5. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6. ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

    3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้

เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
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3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. กรณีศึกษาทางการประยุกตว์ิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
2. มอบหมายงาน Project  โดยใช้หลักการวิจัย 
3. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  
2. การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               ให้นักศึกษาเรียนวิชาทางภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ  
ดังนี้ 

               สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว 
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้ง ให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา 
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ  ดังนี้ 
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1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม   
2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า  
3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming ) เพ่ือฝึกการ

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้ 
1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
2. ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึก  

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
3. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 

ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้ อย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 

ในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง  

และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค   
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ    

2. ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้       
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ

ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
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6.  ทักษะพิสัย 
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้  
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง  
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 

3. มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไปสู่ภาคปฏิบัติ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
1. สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ 
2. มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ (Job Sheet) 
3. เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงทักษะในการแก้ปัญหาทาง 

วิศวกรรม 
4. ฝึกท าการร่างแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 
5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดยการบันทึกเป็น

ระยะๆ 
2. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
3. ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน      

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา     
    (Curriculum Mapping) 
    ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

    1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยและตรงต่อเวลา 
    2. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
    3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2.  ความรู้ 
    1. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
    2. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    3. สามารถน าความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่รับผิดชอบ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
         1. สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความรู้ 
    2. สามารถจัดการความคิดได้ 
    3. สามารถประยุกต์ความรู้ และแก้ปัญหาได้ 
    4. สามารถคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
         2. มีภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
         3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
    2. สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
    3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์และน าเสนอได้ 
  4. สามารถเชื่อมองค์ความรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาสังคมวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์                  

01-110-003 มนุษยสัมพันธ์                    

01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม                  

01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

                 

01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย                  

01-110-015 กฎหมายแรงงาน                  

01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทาง 
                วิชาการ 

                 

01-210-006 มนุษย์กับปรัชญา                  

01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ าวัน                  

01-210-008 การใช้เหตุผลและจริยธรรม                  

01-210-013 วัฒนธรรมไทย                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาภาษา                  
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                   

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                  

01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ                   

01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  

01-310-006 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ                  

01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ                  

01-310-009 ศิลปะการพูด                  

01-320-004 การอ่านภาษาอังกฤษ                  

01-320-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และ 
                เทคโนโลย ี  

                 

01-320-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ                   

01-320-008 การเขียนส าหรับชีวิตประจ าวัน                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                  

01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                  

01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น                  

01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น                  

01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น                  

01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                  

09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ      
                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                 

09-111-050 คณิตศาสตร์ทั่วไป                  

09-121-045 สถิติท่ัวไป                  

09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง                  

09-410-044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  

กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ                  

01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล                  

01-610-002 กีฬาประเภททีม                  

01-610-003 นันทนาการ                  

01-610-005 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม                  

01-610-006 การฝึกด้วยน้ าหนักเพ่ือสุขภาพ                  

กลุ่มวิชาบูรณาการ                  

01-610-008 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ                  

01-000-001 ทักษะทางสังคม                  

01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์                  

01-010-009 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

● ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  

01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                สิ่งแวดล้อม 

                 

01-010-014 การควบคุมน้ าหนักและรูปร่างเพ่ือ 
                สุขภาพ 

                 

01-010-016 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม                  

01-310-017 มองโลกผ่านวรรณกรรม                  

01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง                  

04-000-301 การจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม                  

09-090-010 วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ                  
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หมวดวิชาเฉพาะ  
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1. เข้าใจ  และซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย  ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม  
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  
ขององค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง  
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่า 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง 
 เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.  ความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ  

เหมาะสม อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ ข้อมูล 

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ  

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา  
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้
ในประเด็นที่เหมาะสม 
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2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ  
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  รวมทั้งให้ความ 
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ  
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ  
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม 
ต่อสังคม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์  

ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง เหมาะสม  

และมีประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา  

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
6.  ทักษะพิสัย 

1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้  
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง  
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 

3. มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไปสู่ภาคปฏิ บัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
    กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
    และวิทยาศาสตร์ 

                            

09-111-141  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1   O O O  O O O O O O O O  O O O  O O  O O O    
09-111-142  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2   O O O  O O O O O O O O  O O O  O O  O O O    
09-111-243  แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 3   O O O  O O O O O O O O  O O O  O O O O O O    
09-210-121  เคมีส าหรับวิศวกร O  O   O   O   O   O O O O      O O    
09-210-122  ปฏิบัติการเคมีส าหรับ    
                  วิศวกร 

O  O   O   O   O   O O O O      O O    

09-410-141  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                                                             O O  O   O  O O   O  O   O  O         
09-410-142  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
                  วิศวกร 1  

O       O   O  O  O  O O      O     

100 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
09-410-143  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 O O  O   O  O O   O  O   O  O         
09-410-144  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 
                  วิศวกร 2  

O       O   O  O  O  O O      O     

    กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก                             
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                             
04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม O  O O O O  O O O O O O O  O O O  O O O O O      
04-311-204 เธอร์โมไดนามิกส์    O    O O O O O  O O    O     O O    

04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม                          O   O   O O O O   O O    O  O   O   O  
04-411-203 กระบวนการผลิต O   O  O O  O  O O O     O   O        
04-412-201 สถิติวิศวกรรม    O   O O  O  O      O       O    
04-621-101 การเขียนโปรแกรม  
                 คอมพิวเตอร์ 

 
O 

             O 
       

O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม   O O   O O O O   O O O O  O O O   O O O    
   กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทาง 
   วิศวกรรม 

                            

04-000-101  การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม   O     O O O O       O  O         
04-411-101  การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                 O     O   O  O  O O    O           
04-411-204  การออกแบบและสร้างชิ้น- 
                  ส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  O     O  O  O       O   O     O  

04-411-208  โครงงานขนาดเล็กทาง                          
                 วิศวกรรม 

O         O     O         O    O 

วิชาเฉพาะด้าน 
    กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 
        กลุ่มวิชาบังคับร่วม 

                            

04-211-202  ปฏิบัติการหลักมูลของ 
                 วิศวกรรมไฟฟ้า 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-411-206  ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัด 
                  และตรวจสอบ 

         O     O     O     O    

04-411-207  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
                  และการทดสอบวัสดุ 

       O              O       

04-412-202  วิศวกรรมความปลอดภัย O     O   O     O   O    O        
04-412-304   การควบคุมคุณภาพ        O                O  O     
04-412-307   การวางแผนและควบคุม 
                  การผลิต 

       O O O O O                 

04-412-418  การออกแบบโรงงาน 
                  อุตสาหกรรม 

O    O O   O O O   O  O    O O    O    

            กลุ่มวิชาบังคับวิชาเอก 
            วิศวกรรมการผลิต 

                            

04-411-205  วิศวกรรมเครื่องมือกล O            O       O     O    
04-411-309  วิศวกรรมเครื่องมือ  O O  O   O O O  O  O  O O  O O O O O O O    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-411-310  กระบวนการขึ้นรูป             O O  O   O O O  O  O  O O  O O O O O O O    

04-411-311  ระบบควบคุมอัตโนมัติ  O      O     O     O      O     

04-411-312  ปฏิบัติการวิศวกรรม    
                  การผลิต       

 O O  O   O O O  O  O  O O  O O O O O O O  O O 

           กลุ่มวิชาบังคับวิชาเอก    
           วิศวกรรมอุตสาหการ 

                            

04-412-203  การศึกษางาน          O   O           O     
04-412-305  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม          O   O     O      O     
04-412-306  การวิจัยการด าเนินงาน        O O O O       O    O   O    
04-412-308  วิศวกรรมการบ ารุงรักษา   O    O      O     O     O      
04-412-309  ปฏิบัติการวิศวกรรม 
                  อุตสาหการ 

     O  O   O   O O  O O    O O  O O   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
           กลุ่มวิชาการบูรณาการทาง 
           วิศวกรรม 

                            

04-412-310  การเตรียมโครงงาน  
                  วิศวกรรมอุตสาหการ 

   O    O O      O O    O  O       

04-412-419  โครงงานวิศวกรรม 
                  อุตสาหการ 

   O O   O       O O    O  O       

        กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
           กลุ่มวิชาเลือกวิชาเอก 
           วิศวกรรมการผลิต 

                            

04-411-313  โลหะวิทยาวิศวกรรม                       O          O   O 
04-411-314  วิศวกรรมงานหล่อ         O     O   O  O  O     O O      
04-411-315  กระบวนการเชื่อม    O O O    O O   O     O      O  O O 
04-411-316  วิศวกรรมการเชื่อม              O O O    O  O   O    O    O    O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-411-317  การออกแบบชิ้นส่วน 
                  เครื่องจักรกล 

  O  O O  O  O O O   O O        O     

04-411-318  คอมพิวเตอร์ช่วยในการ                      
                  ออกแบบและการผลิต 

  O     O      O   O     O     O  

04-411-419  เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี        O  O    O       O       O 
04-411-420  การออกแบบอุปกรณ์น า                
                  เจาะและจับงาน 

  O  O O  O O  O O O  O O   O O    O O    

04-411-421  การจ าลองไฟไนท์เอลิเมนต์ 
                  ส าหรับวิศวกรรม 

 O O  O   O O O  O  O  O O  O O O O O O   O O 

04-411-422  การออกแบบผลิตภัณฑ์  O     O       O    O    O       
04-411-423  กระบวนการผลิตวัสดุ 
                  คอมโพสิต    

  O O    O O O O   O O O O   O O O  O O  O  

04-411-424  การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้น   
                  รูปโลหะ    

 O O  O   O O O  O   O  O O  O O O O O O O  O O 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-411-425  การออกแบบแม่พิมพ์ 
                  พลาสติก    

  O O    O O O O   O O O O   O  O  O O  O  

04-411-426  ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 O     O   O  O  O O    O    O O  O    
04-411-427  ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 O     O   O  O  O O    O    O O  O    
           กลุ่มวิชาเลือกวิชาเอก 
           วิศวกรรมอุตสาหการ 

                            

04-412-311  การออกแบบเครื่องจักรกล 
                  และการจ าลอง 

  O  O O  O  O O O   O O        O    O 

04-412-312  เครื่องมือกลและระบบ 
                  ควบคุมอัตโนมัติ 

   O           O     O     O    

04-412-313  การวิเคราะห์ต้นทุนและ 
                  งบประมาณอุตสาหกรรม 

         O   O     O      O     

04-412-314  วิศวกรรมคุณค่า   O  O     O O   O  O     O O     O  
04-412-315  การยศาสตร์    O O   O O O O     O   O O O  O      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

     

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
04-412-316  การออกแบบแผนการ 
                  ทดลองเบื้องต้นส าหรับ 
                  วิศวกร 

 O    O   O   O      O       O O   

04-412-317  การจัดการผลิตภาพ   O  O O    O O O  O   O O O  O O   O O   

04-412-420  ระบบการประกันคุณภาพ  
                 และการจัดการ 

O   O O O   O  O O  O  O  O  O   O      

04-412-421  การศึกษาความเป็นไปได้ 
                 และการบริหารโครงการ 

   O O    O  O   O  O O O  O O  O  O    

04-412-422  การออกแบบและจัดการ 
                 ระบบโลจสิติกส์ 

       O O O O   O    O   O   O     

04-412-423  คอมพิวเตอร์ส าหรับ 
                 วิศวกรรมอุตสาหการ 

     O             O    O      

04-412-424 การจัดการพลังงานและ 
                 สิ่งแวดล้อม 

   O               O O         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ  (ต่อ) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
       กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ใน 
       วิชาชีพ 

                            

04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก         
                 ประสบการณ์วิชาชีพ 

O    O  O  O O O O O     O   O        

04-000-401 สหกิจศึกษา                             

04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ                             

04-000-303 ฝึกงาน                             

04-000-304 ฝึกงานต่างประเทศ                             
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถาน  
ประกอบการ 

  O     O O O O       O  O         
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ใน
วิชาชีพ ให้วัดผลเป็น S กับ U 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
            2.1.1  ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบ

ในหลักสูตร 
            2.1.2  ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายละเอียด

วิชา 
            2.1.3  การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 
     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
            2.2.1 สภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความม่ันใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ  

            2.2.2  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้าท างานในสถานประกอบการ  

            2.2.3  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
     3.1  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้  
             3.1.1  เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
             3.1.2  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
             3.1.3  ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้นับ

รวมการลาพักการศึกษาด้วย 
             3.1.4  ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ  
    3.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
             3.2.1  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
             3.2.2  ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
             3.2.3  ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้อง

แสดง ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอ
ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 

 



111 
 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ในรายวิชา  
1.2  ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร   มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ  

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  
1.3  อบรมเทคนิค  วิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดและประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัย

เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 
1.5  ทดลองสอน  ประเมินการสอน 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.1.2  จัดให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และพัฒนาการสอน 
2.1.3  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม  
2.2.2  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

มีความเชี่ยวชาญในวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 
2.2.3  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ  
2.2.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  อาทิ  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น  เป็นต้น 

 
หมวดที่  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การบริหารหลักสูตร 
     ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้า
ภาควิชา หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 4 
คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ ท าหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้ก ากับและให้ค าแนะน า คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะมีการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธี
สอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์  เป็นต้น   มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุม
ทุกภาคการศึกษา และมีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 
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1.1  เป้าหมาย 
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถทันต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทาง 

1.1.2 กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความสามารถ ใน
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย 

1.1.3  ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1.2  การด าเนินการ 
1.2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย อย่างสม่ าเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี 
1.2.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
1.2.3  จัดให้มีผู้สอนและหรือผู้ช่วยสอน 
1.2.4 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความ

เชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาการท่ีสอน 
1.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

เฉพาะด้าน 
1.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงานด้านหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ 
1.2.7 มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ในหลักสูตรทุกป ี
1.2.8 จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ 
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
1.3  การประเมินผล การด าเนินการ 

1.3.1 จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
1.3.2 จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า 
1.3.3 จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
1.3.4 ผลการประเมินการเรียนการสอน 
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี 
1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ  4 ปี 
1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ  2 ปี 

     

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ 
              คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ  ทุกภาคการศึกษา 
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     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
            ทรัพยากรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักงาน

สารสนเทศของคณะ  ห้องสมุดประจ าคณะ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับ
คณะมีหนังสือ ต าราเฉพาะทางที่เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้มี
อุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

      2.3  การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการติดต่อประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น คณะมีการจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  อาทิ 
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะซึ่งประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา 
นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์
ท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์ 
2.4.1 เป้าหมาย 

จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง 
ทรัพยากร สื่อ และช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัย 

2.4.2 การด าเนินการ 
1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมีเครื่องมือทันสมัย 
2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องเรียนออนไลน์ 
3. จัดให้มีห้องสมุดท่ีสามารถให้บริการทั้งหนังสือ ต ารา และสื่อดิจิตอล 
4. จัดให้มีห้องเรียนที่มีเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย 

2.4.3 การประเมินผล 
1. รวบรวม จัดท าเป็นสถิติ จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา ชั่วโมงการใช้

งาน  ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา และสื่อดิจิตอล ที่มีให้บริการ 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ 

และการปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 



114 
 

3.  การบริหารคณาจารย์ 
     3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาทางวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์การสอนทางวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 

3.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
3.1.3 มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ

มีประสบการณ์ท าวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนและการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะ
ท าให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นบางรายวิชาที่เห็นว่ามีความส าคัญส าหรับการน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรมาบรรยาย 
อย่างน้อยรายวิชาละ 3  ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะตอ้งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง โดยผ่านกระบวนการเลือกสรร และการเห็นชอบจากภาควิชา 
คณะกรรมการบริหารคณะ ตามล าดับ 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากร ให้ตรงตามภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรก่อนรับเข้าท างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบไปด้วย การสอบ
ข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่ง และทัศนคติต่องาน 

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถให้บริการ ให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง อาทิ 
ให้เข้าใจแนวปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่างๆ 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
   5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า  อาทิ ปัญหาการลงทะเบียนเรียน การ
เลือกรายวิชาที่เหมาะสม สถานการณ์รอพินิจ การเรียนเพ่ือปรับสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับวิชาการ สามารถกระท าได้ โดย 
ผ่านช่องทางหลายช่องทาง อาทิ กล่องรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทางโทรศัพท์ ทาง
ไปรษณีย์ ทางเว็บบอร์ด เป็นต้น เมื่อฝ่ายวิชาการมีข้อมูลดังกล่าวจากการอุทธรณ์ของนักศึกษา
ก็จะมีกระบวนการพิจารณาเลือกสรร น าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข 
และแจ้งผลการด าเนินการ ติดตาม พร้อมกับประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
    ส าหรับความต้องการก าลังคนของวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการนั้น คาดว่ามีความต้องการก าลังคน

ด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ  3.5 จากเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ  ทั้งนี้คณะฯโดยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยฯ  จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อมูล
มาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
    ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /  สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ  ประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6   ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้   ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4   อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ  ประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7   ปีท่ีผ่านมา 

 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่   8   การประเมิน และปรับปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

-   การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

-   อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

-   การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

-   ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และ
ผลการสอบ 

   1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
-   การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประเมินผล 
-   การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่ 

มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา 
-   การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน      

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

-   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนส าเร็จการศึกษา 
ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 

  2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
-   การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  2.3  โดยนายจ้าง  และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
-   แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
-    การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ ใช้ งานนักศึกษา บัณฑิตใหม่   

นักการศึกษา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1.  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน

ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท า
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา 

4.  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 
วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าภาควิชา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ า
คณะ 
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ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หัวข้อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
ชื่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

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

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
B. Eng. (Industrial Engineering) 
วิชาเอก 
- วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) 
- วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 

1. โครงสร้าง
หลักสูตร 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต       
1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่วยกิต 
1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต 
 
 
 
 
2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต 
 
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต 
2.4  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์         7 หน่วยกิต 
       ในวิชาชีพ 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิตเก่า 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต       
1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่วยกิต 
1.5  กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 55 หน่วยกิต 
      2.1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง              21 หน่วยกิต 
               คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
      2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  34 หน่วยกิต 
2.2  วิชาเฉพาะด้าน                            58 หน่วยกิต 
      2.2.1  กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง 33 หน่วยกิต 
               วิศวกรรม 
      2.2.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต 
      2.2.3  กลุ่มวิชาเสริมสร้าง 7 หน่วยกิต 
               ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต 

2. รายวิชา 1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
จ านวน 4 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-ตัดออกจากหลักสูตร 
01-110-009  การพัฒนาคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 
 และสังคม 
01-110-011  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป               3(3-0-6) 

1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
จ านวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
01-110-004 สังคมกับสิง่แวดล้อม              3(3-0-6) 
01-110-013 สังคมกับการเมืองการ            3(3-0-6) 
 ปกครองไทย 
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
จ านวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
 

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
จ านวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 3 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
01-210-006  มนุษย์กับปรัชญา                  3(3-0-6) 
01-210-013 วัฒนธรรมไทย                     3(3-0-6) 
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  -เปลี่ยนจากชื่อวิชา 
01-210-007  ตรรกวิทยาท่ัวไป                  3(3-0-6) 

-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา 
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 

 2.  กลุ่มวิชาภาษา 
จ านวน 9 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนจากชื่อวิชา 
01-320-001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
01-320-002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
-เปลี่ยนจากหน่วยกิต 
01-320-001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
01-310-006  การอ่านและการเขียนทาง      3(2-2-5) 
 วิชาการ 

2.  กลุ่มวิชาภาษา 
จ านวน 17 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 12 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ 3(3-0-6) 
01-320-008 การเขียนส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(2-2-5) 
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
01-343-001 ภาษาพม่าเบื้องต้น 3(3-0-6) 
01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3(3-0-6) 
-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
-เปลี่ยนเป็นหน่วยกิต 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
01-310-006 การอ่านและการเขียนทาง 3(3-0-6) 
                 วิชาการ 

 3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
จ านวน 5 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-ตัดออกจากหลักสูตร 
09-416-056 พลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
 

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
จ านวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 6 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 4.  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 
จ านวน 3 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
 
 
 
 
-เปลี่ยนจากชื่อวิชา 
09-610-003 นันทนาการเพื่อชีวิตประจ าวัน 1(0-2-1) 

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 
จ านวน 6 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 1 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
01-610-005 การจัดและการบริหารค่าย 3(3-0-6) 
                  พักแรม  
01-610-006 การฝึกด้วยน้ าหนักเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
-เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา 
09-610-003  นันทนาการ 1(0-2-1) 
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 5.  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
จ านวน 7 วิชา หน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-ตัดออกจากหลักสูตร 
01-010-006  ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที     2(2-0-4) 
 พอเพียง 
01-010-011  การจัดและการบริหารค่าย      2(2-0-4) 
                 พักแรม 
06-060-008  ศิลปะการด าเนินชีวิต      2(2-0-4) 
11-110-012  การดูแลสุขภาพครอบครัว      2(1-3-3) 
 

5.  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
จ านวน 10 วิชา หน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
01-000-001  ทักษะทางสังคม                   3(3-0-6) 
01-010-009  ทักษะการเรียนสู่ความส าเร็จ    2(2-0-4) 
01-010-013  การพัฒนาชีวิตท่ีเป็นมิตร 2(2-0-4) 
 กับสิ่งแวดล้อม 
01-010-015  การควบคุมน้ าหนักและ      2(1-2-3) 
 รูปร่างเพื่อสุขภาพ 
01-010-019  มนุษย์กับวิถีชีวิตท่ีงดงาม      2(2-0-4) 
01-310-020  มองโลกผ่านวรรณกรรม      2(2-0-4) 
01-310-021  สุนทรียภาพของภาษาไทย      2(2-0-4) 
 ในบทเพลง 

 6.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
จ านวน 14 วิชา หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-ตัดออกจากหลักสูตร 
04-314-202  หลักการเธอร์โมไดนามิกส์      3(3-0-6) 

6.  กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
จ านวน 21 วิชา หน่วยกิตรวม 55 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
04-311-204  เธอร์โมไดนามิกส์                  3(3-0-6) 
04-000-101  การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม      2(0-6-4) 
04-411-204  การออกแบบและสร้างชิ้นส่วน  3(2-3-5) 
                  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
04-411-208  โครงงานขนาดเล็กทาง           2(0-6-4) 
                  วิศวกรรม 
- เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
04-211-201  หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6) 
04-311-202  กลศาสตร์วิศวกรรม               3(3-0-6) 
04-411-102  เขียนแบบวิศวกรรม               3(2-3-5) 
04-411-203  กระบวนการผลิต                  3(3-0-6) 
04-412-201  สถิติวิศวกรรม                      3(3-0-6) 
04-411-101  การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม     3(1-6-4) 

 7.  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
จ านวน 19 วิชา หน่วยกิตรวม 52 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-ตัดออกจากหลักสูตร 
04-411-203  เขียนแบบวิศวกรรมชั้นสูง       3(1-6-4) 
04-411-211  ปฏิบัติงานเครื่องจักร            2(0-6-2) 
                  ซี เอ็น ซี 1 
 
 
 
-จากรหัสวิชา 
04-412-309 วิศวกรรมความปลอดภัย         3(3-0-6) 
04-412-306  การวางแผนและควบคุม         3(3-0-6) 
                  การผลิต 
04-412-415  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  3(1-6-4) 
04-411-307  วิศวกรรมการบ ารุงรักษา        3(3-0-6) 

7.  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
จ านวน 19 วิชา หน่วยกิตรวม 33 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
04-211-202  ปฏิบัติการหลักมูลของ            1(0-3-3) 
                  วิศวกรรมไฟฟ้า 
04-411-310  กระบวนการขึ้นรูป                3(3-0-6) 
04-411-311  ระบบควบคุมอัตโนมัติ            3(3-0-6) 
04-411-312  ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต    1(0-3-3) 
04-412-309  ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-3) 
-เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา 
04-412-202  วิศวกรรมความปลอดภัย         3(3-0-6) 
04-412-307  การวางแผนและควบคุม          3(3-0-6) 
                  การผลิต 
04-412-419  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ   3(1-6-4) 
04-412-308  วิศวกรรมการบ ารุงรักษา         3(3-0-6) 
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-จากรหัสวิชาเดิม จากชื่อวิชาเดิม 
04-411-207  การประลองวิศวกรรมการวัด   2(1-3-3) 
                  และตรวจสอบ 
04-412-203  การควบคุมคุณภาพ              3(3-0-6) 
04-412-304  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม          3(3-0-6) 
-จากรหัสวิชาและเนื้อหาวิชา 
04-412-411  การออกแบบโรงงาน             3(3-0-6) 
                 อุตสาหกรรม 
04-411-210  วิศวกรรมเครื่องมือ               3(3-0-6) 
04-412-307  การวิจัยการด าเนินงาน          3(3-0-6) 
-จากชื่อวิชาและเนื้อหาวิชา 
04-411-205  ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1        3(1-6-4) 
04-411-208  การประลองวิศวกรรมการ       2(1-3-3) 
                 ทดสอบวัสดุ 

-เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา เปลี่ยนเป็นชื่อวิชา 
04-411-206  ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัด      2(1-3-3) 
                  และตรวจสอบ 
04-412-304  การควบคุมคุณภาพ               3(3-0-6) 
04-412-305  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม           3(3-0-6) 
-เปลี่ยนเป็นรหัสวิชาและเนื้อหาวิชา 
04-412-418  การออกแบบโรงงาน              3(3-0-6) 
                 อุตสาหกรรม 
04-411-309  วิศวกรรมเครื่องมือ                3(3-0-6) 
04-412-306  การวิจัยการด าเนินงาน           3(3-0-6) 
- เปลี่ยนเป็นชื่อวิชาและเนื้อหาวิชา 
04-411-205  วิศวกรรมเครื่องมือกล             3(3-0-6) 
04-411-207  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล    1(0-3-3) 
                  และการทดสอบวัสดุ 

 8.  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
จ านวน 42 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 18 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-ตัดออกจากหลักสูตร 
04-411-206  ปฏิบัติการเครื่องมือกล 2        3(1-6-4) 
04-411-311  คอมพิวเตอร์ช่วยงาน             3(2-3-5) 
                  ออกแบบ 1  
04-411-312  คอมพิวเตอร์ช่วยงาน             3(2-3-5) 
                  ออกแบบ 2 
04-411-315  การออกแบบเครื่องจักรกล      3(3-0-6) 
04-411-318  เครื่องมือกลอัตโนมัติ             3(2-3-5) 
04-411-212  ปฏิบัติงานเครื่องจักร             2(0-6-2) 
                  ซี เอ็น ซี 2 
04-411-420  กระบวนการตัดปาดผิวโลหะ    3(3-0-6) 
04-412-201  การจัดการงานวิศวกรรม        3(3-0-6) 
04-412-420  การจ าลองสถานการณ์           3(3-0-6) 
04-412-422  ปฏิบัติการเชิงบูรณาการ         3(2-3-5) 
                  ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
04-412-423  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 
                  อุตสาหการ 
04-413-302  กระบวนการเชื่อม 2             3(1-6-4) 
04-413-303  โลหะแผ่น                         3(1-6-4) 
04-413-304  โลหะวิทยาการเชื่อม             3(2-3-5) 
04-413-405  การตรวจสอบงานเชื่อม         3(2-3-5) 
04-413-406  การออกแบบงานเชื่อม          3(3-0-6) 
04-413-407  การควบคุมและการประกัน     3(3-0-6) 
                 คุณภาพงานเชื่อม 
04-413-408  มาตรฐานและข้อก าหนด        3(3-0-6) 
                 เฉพาะในงานเชื่อม 
04-413-409  เทคโนโลยีระบบท่อ              3(3-0-6) 
                  อุตสาหกรรม 
04-413-410  ปัญหาพิเศษงานเชื่อม            1(1-0-2) 
04-414-405  การออแบบแม่พิมพ์ชั้นสูง       3(2-3-5) 

8.  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
จ านวน 25 วิชา หน่วยกิตเลือกรวม 18 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
04-411-419  เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี              3(2-3-5) 
04-411-421  การจ าลองไฟไนท์เอลิเมนต์      3(2-3-5) 
                 ส าหรับวิศวกรรม 
04-411-422  การออกแบบผลิตภัณฑ์          3(3-0-6) 
04-411-423  กระบวนการผลิตวัสดุ            3(2-3-5) 
                 คอมโพลิต 
04-411-426  ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1        3(1-6-4) 
04-411-427  ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2        3(1-6-4) 
04-412-311  การออกแบบเครื่องจักรกล      3(2-3-5) 
                 และการจ าลอง 
04-412-312  เครื่องมือกลและระบบ           3(2-3-5) 
                  ควบคุมอัตโนมัติ 
04-412-316  การออกแบบแผนการทดลอง   3(2-3-5) 
                 เบื้องต้นส าหรับวิศวกร 
04-412-317  การจัดการผลิตภาพ              3(2-3-5) 
04-412-424  การจัดการพลังงานและ          3(3-0-6) 
                  สิ่งแวดล้อม 
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04-414-406  โลหการทางกายภาพ             3(2-3-5) 
04-414-407  โลหการเคมี                       3(2-3-5) 
04-414-408  โลหการกลศาสตร์                3(2-3-5) 
04-414-409  การกัดกร่อนของโลหะ           3(3-0-6) 
04-414-410  เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ       3(3-0-6) 
-จากรหัสวิชา 
04-414-301  โลหะวิทยาวิศวกรรม             3(2-3-5) 
04-414-302  วิศวกรรมงานหล่อ                3(2-3-5) 
04-411-314  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่อง     3(3-0-6) 
                  จักรกล 
04-411-313  คอมพิวเตอร์ช่วยในการ          3(2-3-5) 
                 ออกแบบและการผลิต 
04-411-316  การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะ   3(2-3-5) 
                 และจับงาน 
04-414-303  การออกแบบแม่พิมพ์            3(2-3-5) 
                 ปั้มขึ้นรูปโลหะ 
04-412-412  การวิเคราะห์ต้นทุนและ         3(3-0-6) 
                 งบประมาณอุตสาหกรรม 
-จากรหัสวิชาและเนื้อหาวิชา 
04-413-301  กระบวนการเชื่อม 1             3(1-6-4) 
 
04-414-404  การออกแบบแม่พิมพ์            3(2-3-5) 
                 พลาสติก 
04-412-413  วิศวกรรมคุณค่า                  3(3-0-6) 
04-412-418  การยศาสตร์                      3(3-0-6) 
04-412-419  คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม  3(3-0-6) 
                 อุตสาหการ 
-จากรหัสวิชา และชื่อวิชา 
04-412-421  การออกแบบและจัดการ        3(3-0-6) 
                 ระบบลอจิสติกส์ 
-จากรหัสวิชา ชื่อวิชาและเนื้อหาวิชา 
04-412-308  ระบบการจัดการคุณภาพ       3(3-0-6) 
04-412-414  การศึกษาความเป็นไปได้        3(3-0-6) 
                 ของโครงการ 

 
 
 
 
 
-เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา 
04-411-313  โลหะวิทยาวิศวกรรม             3(2-3-5) 
04-411-314  วิศวกรรมงานหล่อ                3(2-3-5) 
04-411-317  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่อง      3(3-0-6) 
                  จักรกล 
04-411-318  คอมพิวเตอร์ช่วยในการ          3(2-3-5) 
                 ออกแบบและการผลิต 
04-411-420  การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะ   3(2-3-5) 
                 และจับงาน 
04-411-424  การออกแบบแม่พิมพ์            3(2-3-5) 
                 ปั้มขึ้นรูปโลหะ 
04-412-313  การวิเคราะห์ต้นทุนและ         3(3-0-6) 
                 งบประมาณอุตสาหกรรม 
-เปลี่ยนเป็นรหัสวิชาและเนื้อหาวิชา 
04-411-305  กระบวนการเชื่อม                3(1-6-4) 
 
04-411-425  การออกแบบแม่พิมพ์            3(2-3-5) 
                 พลาสติก 
04-412-314  วิศวกรรมคุณค่า                  3(2-3-5) 
04-412-315  การยศาสตร์                       3(3-0-6) 
04-412-419  คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม   3(2-3-5) 
                 อุตสาหการ 
-เปลี่ยนเป็นรหัสวิชาและชื่อวิชา 
04-412-421  การออกแบบและจัดการ         3(3-0-6) 
                 ระบบโลจิสติกส์ 
-เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา ชื่อวิชาและเนื้อหาวิชา 
04-412-420  ระบบการจัดการและ             3(3-0-6) 
                  การประกันคุณภาพ    
04-412-414  การศึกษาความเป็นไปได้         3(2-3-5) 
                 และการบริหารโครงการ 

  9.  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 
จ านวน 5 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3) 
-เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา 
04-412-416 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม      6(0-40-0) 
                 อุตสาหการ   
-ตัดออกจากหลักสูตร 
04-000-302 การเตรียมความพร้อม            1(0-2-1) 
                สหกิจศึกษา 
 

9.  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 
จ านวน 6 วิชา หน่วยกิตรวม 7 หน่วยกิต 
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
แผนที่ 1 แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1 (หมวดที่ 3) 
-เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวิชา 
04-000-401 สหกิจศึกษา                       6(0-40-0) 
 
-เพิม่เข้ามาในหลักสูตร 
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก        1(0-2-1) 
 ประสบการณ์วิชาชีพ 
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ        6(0-40-0) 
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ส าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.2 (หมวดที่ 3) 
-เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา 
04-412-417 ฝึกงานทางวิศวกรรม            3(0-40-0) 
                 อุตสาหการ   
-ตัดออกจากหลักสูตร 
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน   1(0-2-1) 
04-000-303 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพ      3(0-6-3) 
 
 
 

แผนที่ 2 แผนการศึกษาแบบฝึกงาน 
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2.2.1, 2.2.2 (หมวดที่ 3) 
-เปลี่ยนเป็นรหัส-ชื่อวิชา 
04-000-303 ฝึกงาน                             3(0-40-0) 
  
-เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 
04-000-302 การเตรียมความพร้อมฝึก        1(0-2-1) 
 ประสบการณ์วิชาชีพ 
04-000-304  ฝึกงานต่างประเทศ             6(0-40-0) 
04-000-402  ปัญหาพิเศษจากสถาน           3(0-6-3) 
                  ประกอบการ 
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ตารางเปรียบเทียบ 
ระหว่างรายวิชาใน มคอ.1 กับรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาใน มคอ.1 กับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

รายวิชาใน มคอ. 1 รายวิชาในหลักสูตร 
1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 

(Materials and Manufacturing Processes) 
 

 กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ  04-720-201   วัสดุวิศวกรรม                           3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ 

04-411-422   การออกแบบผลิตภัณฑ์                3(3-0-6) 

2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work 
Systems and Safety) 

 

 การศึกษาและออกแบบระบบงาน 04-412-203   การศึกษางาน                           3(3-0-6) 

 ความปลอดภัย การยศาสตร์ และอาชีวอนามัย 04-412-202   วิศวกรรมความปลอดภัย               3(3-0-6) 
3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ  

 การควบคุมคุณภาพ 04-412-304   การควบคุมคุณภาพ                    3(3-0-6) 

 การจัดการคุณภาพเชิงรวม 04-412-420   ระบบการประกันและ
จัดการคุณภาพ                                       

3(3-0-6) 

4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน  
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 04-412-305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                                            3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม 04-412-313
  

การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณอุตสาหกรรม                              

3(3-0-6) 

5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ 
(Production and Operations Management) 

 

 การวางแผนและควบคุมการผลิต  04-412-307   การวางแผนและควบคุม
การผลิต                                         

3(3-0-6) 

 การวิจัยด าเนินงาน 04-412-306   การวิจัยการด าเนินงาน                                                     3(3-0-6) 

 การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ 04-412-421        การศึกษาความเป็นไปได้
และการบริหารโครงการ 

3(2-3-5) 

 การจัดการระบบซ่อมบ ารุง  04-412-308 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา                                                          3(3-0-6) 

 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 04-412-424   การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม                                                

3(3-0-6) 

6) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรม    
อุตสาหการ (Integration of Industrial 
Engineering Techniques) 

 

 การออกแบบผังโรงงาน  04-412-418 
  

การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม                                       

3(3-0-6) 

 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 04-412-419   โครงงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ                                             

3(1-6-4) 
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ภาคผนวก ก 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติ ประสบการณ์สอน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 1 

1.   ชื่อ – นามสกุล        (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภเอก ประมูลมาก 
                            (ภาษาอังกฤษ) Asist. Prof. Supaaek Pramoonmak 

2.   ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.   หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
  

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

4.   ประวัติการศึกษา 
   

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต) 2541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 2535 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

5.  ประสบการณ์ท างาน / การสอน 
 5.1)   ประสบการณ์ท างาน 

        2554 – ปัจจุบัน 
       2549 - 2554 
        
       2548 - 2549     
        
       2545 - 2548 
       
       2542 - 2545    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี 
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมคล (ธัญบุรี) 
ช่วยราชการ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมหการ   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมคล (ธัญบุรี) 

        2542 – 2542       อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมหการ  สถาบันเทคโนโลยีราชมคลล้านนา 
      5.2)   ประสบการณ์สอน 

 1) วัสดุวิศวกรรม 
2) การควบคุมคุณภาพ 
3) เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

 

6.  ผลงานทางวิชาการ   
 6.1  รายการการน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการในประเทศ 
  6.1.1 ศุภเอก  ประมูลมาก, “การศึกษาผลกระทบของระยะกินลึกและขนาดของมีดกัดที่มีผลต่อ

ความเรียบของผิวชิ้นงาน”, งานประชุมวิชาการ ประจ าปี  2551 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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  6.6.1.2 ศุภเอก  ประมูลมาก, “การศึกษาอิทธิพลของรัศมีดายที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปถ้วย”, การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1  27-29 สิงหาคม 2551 
จังหวัดตรัง. 

  6.1.3 
 

ศุภเอก  ประมูลมาก, “การออกแบบและพัฒนามีดกรีดยางพาราแบบเปลี่ยนคมมีด”, งาน
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29-30 มกราคม 
2552 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  

  6.1.4 ศุภเอก ประมูลมาก และ วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์, การศึกษาการใช้น้ ามันจากพืชเป็นสาร
หล่อลื่นในกระบวนการลากขึ้นรูปโลหะ, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8  22-23 เมษายน 2553 แผ่นซีดีรอม. 

 6.2  รายการการน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
  6.2.1 

 
 
 
6.2.2 
 
 

A. Memon, S. Ithisophonakul and S. Pramoonmak, “Investigation into the 
Usability of Recycle Glass Bottle Making Color Glass Plate for Wall’s 
Decoration”, The 8th Eco-Energy and Materials Science and Engineering 
Symposium, 21 August 2010. 
S. Ithisoponakul, S. Pramoonmak, L. Montip, P. Nateechai and A. Memon, “A 
Development of Laminating Mulberry Paper by Biodegradable Films”, 9th Eco-
Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Rai, 
Thailand, 25-28 May. 2011. 

 6.3  รายการบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (International) 
  6.3.1 

 
Anin Memon, Somsak Ithisoponakul, Supaeak  Pramoonmak, Montip  
lawsuriyonta, Dhanon  Leenoi and Nateechai  Passadee, “A Development of 
Laminating Mulberry Paper by Biodegradable Films”, Energy Procedia (Special 
issue; 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium), 
2011. 

 6.4  งานวิจัยท่ีผ่านมา 
  6.4.1 เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย (A Machine for Strand the Whipcord 

from Banana Paper), โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพ่ือชนบท ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2552, ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งบประมาณ 339,105 
บาท, หัวหน้าโครงการ. 

  6.4.2 การศึกษากระบวนการขึ้นรูปแผ่นแก้วสีส าหรับตกแต่งผนังภายในอาคาร (A Study of 
forming glass plate from glasses recycles for decoration the internal walls) , 
เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553, ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช), งบประมาณ 137,000, หัวหน้าโครงการ. 
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  6.4.3 การพัฒนาไม้เทียมจากพอลิพรอพิลีนรีไซเคิลผสมเส้นใยหญ้าแฟกส าหรับฉีดขึ้นรูปผลิต
ภัณต์ตัวต่อผนังกั้นชนิดถอดประกอบได้, ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการสนับสนุน
การวิจัยภายใต้โครงการ 2-V Research Program: โครงการเพ่ิมมูลค่าและมูลค่าผลผลิต
จากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2554, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), 
งบประมาณ 570,000, หัวหน้าโครงการ. 

  6.4.5 เครื่องสานเข่งปลาทูจากตอกไม้ไผ่  (A machine for weave the mackerel basket 
from bamboo strip), เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 370,800, ผู้ร่วมโครงการ. 

  6.4.6 การพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สกรีนเอนกประสงค์ส าหรับสร้างบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขน า ด เ ล็ ก   (The development of design and construct the multi-
function screen printing machine for packaging in SME products) , เงินอุดหนุน
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), 
งบประมาณ 305,000, ผู้ร่วมโครงการ. 

  6.4.7 การศึกษาการใช้ผงแก้วจากขวดแก้วรีไซเคิลเสริมแรงในอีพอกซีเรซิ่นส าหรับสร้างแม่พิมพ์
ขึ้นรูปด้วยความร้อน (The investigation of glass-powder usage from bottles 
recycle reinforced in epoxy resin for making thermoforming mold ) , เ งิ น
อุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556, ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช), งบประมาณ 300,000, หัวหน้าโครงการ. 

 6.5  งานวิจัยท่ีก าลังท า 
  6.5.1 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปร้อนภาชนะบรรจุชนิดใช้แล้วทิ้งจากกระดาษสา

ลามิเนตด้วยฟิล์มย่อยสลายได้, เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 409,500, หัวหน้า
โครงการ. 

  6.5.2 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปร้อนภาชนะบรรจุชนิดใช้แล้วทิ้งจากกระดาษสา
ลามิเนตด้วยฟิล์มย่อยสลายได้, ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เครือองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) ปีงบประมาณ 2557, งบประมาณ 425,040 บาท, หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2 

1.  ชื่อ - นามสกุล              (ภาษาไทย) นายอนินท์  มีมนต์ 
                               (ภาษาอังกฤษ) Mr.Anin    Memon 

2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
3.  หน่วยงาน และสถานที่ท างาน  
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110 
โทรศัพท์  :  0-2549-3492 
มือถือ    :  098- 262-1185, 081-743-6416  
โทรสาร   :  0-2549-3442 
Email     :  anin.m@en.rmutt.ac.th, anin.memon@gmail.com 

4.  ประวัติการศึกษา 
 

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 Ph.D. (Advanced Fibre Science) 2557 Kyoto Institute of Technology, Kyoto, 

Japan 
 วศ.ม.(เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 2539 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

5.  ประสบการณ์ท างาน / การสอน 
 5.1)  ประสบการณ์ท างาน 

         2549 – ปัจจุบัน    อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ           
         2539 – 2549       อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ   

      5.2)  ประสบการณ์สอน 

 1) เขียนแบบวิศวกรรม 
2) วัสดุวิศวกรรม 
3) การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
4) การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
5) โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

6.  ผลงานทางวิชาการ  

 6.1  รายการบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ   
  6.1.1       กิตติพงษ์ กิมะพงศ์  อนินท์ มีมนต์ และ ประกอบ บุญยงค์ “การเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์

รอยต่อชนอลูมิเนียมผสมและเหล็ก” เทพสตรีวิจัย ครั้งที่ 1 17-18 สิงหาคม 2549 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  หน้า 1-5. 
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  6.1.2       กิตติพงษ์ กิมะพงศ์  อนินท์ มีมนต์ และ ประกอบ บุญยงค์. “การเชื่อม ริกชั้นสเตอร์
รอยต่อชนอลูมิเนียมผสมและเหล็ก”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี, 2549 ; 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 : หน้า 1-5.   

  6.1.3       เพ็ญศรี  พูลผล, ไกรษร  ไทยแท้, ชัยวัฒน์ สัมฤทธิวณิชชา, ชวลิต แสงสวัสดิ์ และอนินท์ 
มีมนต์, “การผลิตไม้เทียมจากเศษโฟมพีวีซีกับผงไม้”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคล
ธัญบุรี, 2549 ; ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 : หน้า 30-34.  

 6.1.4       กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ และ ประกอบ บุญยงค์. “โครงสร้างจุลภาคและกล
สมบัติของรอยต่อฟริกชั่นสเตอร์ของอลูมิเนียมและเหล็ก, วิทยาสารก าแพงแสน ธันวาคม 
2549 ; ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ : หน้า 174–181.    

 6.1.5       กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ และ ประกอบ บุญยงค์. “การศึกษาสมบัติของรอยต่อ
เกยการเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์หลายแนวของอลูมิเนียมและเหล็ก, วิทยาสารก าแพงแสน 
ธันวาคม 2549 ; ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ : หน้า 182-189. 

 6.1.6       กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ และ ประกอบ บุญยงค์. “อิทธิพลการเชื่อม ฟริกชั่น
สเตอร์หลายแนวต่อกลสมบัติของรอยต่อเกยของอลูมิเนียมและเหล็ก”, วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันยายน 2550 ; ปีที่ 26 ฉบับ
พิเศษ : หน้า 63-68. 

 6.2  รายการการน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ (National) 
 6.2.1 กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ และ ประกอบ บุญยงค์ “การเชื่อมฟริกชั่นสเตอร์

รอยต่อชนอลูมิเนียมผสมและเหล็ก” เทพสตรีวิจัย ครั้งที่ 1 17-18 สิงหาคม 2549 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  หน้า 1-5.  

 6.2.2 กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ และ ประกอบ บุญยงค์ “อิทธิพลการเชื่อมฟริกชั่น
สเตอร์หลายแนวต่อกลสมบัติของรอยต่อเกยอลูมิเนียมและเหล็ก” การประชุมทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 2 6-8 กันยายน 2549 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม     จังหวัดมหาสารคาม หน้า 50. 

 6.2.3 กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ ประกอบ บุญยงค์ สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และณัฐ แก้ว
สกุล “ความต้านทานแรงดึงและต าแหน่งการพังทลายของรอยต่อชนอลูมิเนียมและ
เหล็กกล้าโดยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวน” การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5  10-11 พฤษภาคม 2550 แผ่น
ซีดีรอม. 

 6.2.4 กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ อนินท์ มีมนต์ ประกอบ บุญยงค์ สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล   และณัฐ 
แก้วสกุล “การเชื่อมรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้าด้วยการเสียดทานแบบกวน : 
รายงานที่ 1 อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมต่อกลสมบัติของรอยต่อเกย” การประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5     10-11 พฤษภาคม 2550 
แผ่นซีดีรอม. 

 6.2.5 อนินท์  มีมนต์, “การศึกษาการขึ้นรูปแผ่นแก้วส าหรับบุผนังจากขวดแก้วรีไซเคิล”, การ
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 4 6-7 ธันวาคม 
2550 แผ่นซีดีรอม. 
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 6.2.6 อนินท์  มีมนต์  และนทีชัย ผัสดี, “การศึกษาการขึ้นรูปแก้วสีจากขวดแก้วรีไซเคิล”, การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการราชมงคลอีสานวิชาการ ครั้งที่ 1 9-11 มกราคม 2551 หน้า 
25. 

 6.2.7 อนินท์ มีมนต์, “การปิดผนึกถ้วยพลาสติกแบบอัตโนมัติด้วยฟิล์มโพลีพรอพิลีน”  การ
ประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 หัวข้อ
เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 17-19 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น หน้า 129-132. 

 6.2.8 อนินท์  มีมนต์, จันทร์ประภา  พ่วงสุวรรณ และเอกชัยโถเหลือง “กระบวนการพิมพ์
สกรีนด้วยเครื่องสกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่ 6   8-9 พฤษภาคม 2551 แผ่นซีดีรอม. 

 6.2.9 ศิริชัย ต่อสกุล และ อนินท์  มีมนต์, “การออกแบบและพัฒนาเครื่องดัดท่อเหล็กกลวง
ขนาดความหนา 0.4 มิลลิเมตร”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาการ ครั้งที่ 1  27-29 สิงหาคม 2551  หน้า 254. 

 6.2.10 อนินท์  มีมนต์, สมศักดิ์  อิทธิโสภรกุล, นิพนธ์ กิจชระภูมิ และศักดิ์ชัย  จันทศรี, “เครื่อง
ปิดผนึกถ้วยพลาสติกด้วยฟิล์มโพลีพรอพิลีนแบบอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1  27-29 สิงหาคม 2551  หน้า 255. 

 6.2.11 จันทร์ประภา  พ่วงสุวรรณ, เอกชัยโถเหลือง และ อนินท์  มีมนต์, “เครื่องต้นแบบระบบ
การพิมพ์สกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิชาการ ครั้งที่ 1  27-29  สิงหาคม 2551  หน้า 272. 

 6.2.12 อนินท์  มีมนต์, “แผ่นแก้วสีตกแต่งผนังอาคารจากขวดแก้วรีไซเคิล”, การประชุมวิชาการ
ข่ า ย ง าน วิ ศ ว ก ร รม อุตส าหกา ร  ป ร ะจ า ปี  2551  20-22 ตุ ล าคม  2551 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 293. 

 6.2.13 ศิริชัย ต่อสกุล, อนินท์ มีมนต์  และ ธีรยุทธ  กาญจนแสงทอง, “การออกแบบแม่พิมพ์
ไฟน์แบลงค์กิ้งโดยการใช้หลักการแม่พิมพ์แบลงค์กิ้ง”, การประชุมวิชาการ 10 ปี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, แผ่น
ซีดีรอม. 

 6.2.14 อนินท์  มีมนต์, สมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล, เอกชัย  โถเหลือง และ จันทร์ประภา  พ่วง
สุวรรณ, “การเคลือบลามิเนตส าหรับสิ่งพิมพ์ระบบไม่สัมผัสด้วยกาวลาแท็ก”, การประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ า 2552หัวข้อ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29-30 
มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน้า 296-302. 

 6.2.15 อนินท์ มีมนต์ ศักดิ์ชัย  จันทศรี สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล และจักรกฤษ  อ่อนชื่นจิตร “การ
เคลือบกระดาษสาด้วยฟิล์มลามิเนตเซลลูโลสโพรพิโอเนต” การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7     21-22 พฤษภาคม 2552 
แผ่นซีดีรอม. 

 6.2.16 อนินท์  มีมนต์ และสมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล, “เครื่องบรรจุภัณฑ์อาหารแบบถุงพอลิเอทธี
ลีนด้วยระบบสุญญากาศ”, การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5, 28-29 
กรกฏาคม 2552.  
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 6.2.17 อนินท์  มีมนต์, จงกล  สุภารัตน์ และศิริชัย  ต่อสกุล, “เครื่องบรรจุและปิดผนึกพริกป่น
แบบซองพลาสติก”, การประชุมวิชาการบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการศึกษาที่เน้นการ
ปฏิบัติงานจริง ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 23 - 28 สิงหาคม 
2552, แผ่นซีดีรอม. 

 6.2.18 เอกชัย  โถเหลือง, จันทร์ประภา  พ่วงสุวรรณ และ อนินท์  มีมนต์, “เครื่องต้นแบบ
เคลือบวาร์นิชฐานน้ าบนสิ่งพิมพ์”, การประชุมวิชาการบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อ
การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริง ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 23 
- 28 สิงหาคม 2552, แผ่นซีดีรอม. 

 6.2.19 อนินท์ มีมนต์, กิตติพงษ์  กิมะพงศ์ และสมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล , “การผลิตน้ าดื่มแบบ
ถ้วยพลาสติกพอลิพรอพิลีนขนาดบรรจุ 220 มิลลิลิตร”, การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8  22-23 เมษายน 2553 แผ่น
ซีดีรอม. 

 6.2.20 อนินท์  มีมนต์, จงกล สุภารัตน์, ศิริชัย ต่อสกุล และ สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล, “การศึกษา
การใช้งานของไม้เทียมสร้างมาสเตอร์โมเดลส าหรับหล่ออินเสิร์ตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก”, 
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2553 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
แอนด์คอนเวนชั่น เซ็น เตอร์  จ . อุบลราชธานี  13 -  15 ตุลาคม  2553 , คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, แผ่นซีดีรอม. 

 6.3  รายการการน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International) 
 6.3.1      A. Memon and S. Ithisophonakul, “A Study on Milling of Wood Plastic 

Composite from PVC Foam Scrap and Wood Dust”, 7th Eco-Energy and 
Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Mai, Thailand, 19-22 
Nov. 2009,    p 344-347. 

 6.3.2 Anin  Memon and Somsak  Ithisophonakul, “Laminating PVC Films on 
Mulberry Papers”, Pure and Applied Chemical Conference 2010, Ubon 
Ratchathani, Thailand, 21-23 Jan. 2010.   

 6.3.3 A. Memon, S. Ithisophonakul and S. Pramoonmak, “Investigation into the 
Usability of Recycle Glass Bottle Making Color Glass Plate for Wall’s 
Decoration”, The 8th Eco-Energy and Materials Science and Engineering 
Symposium,  21 August 2010. 

 6.3.4 S. Ithisoponakul, S. Pramoonmak, L. Montip, P. Nateechai and A. Memon, “A 
Development of Laminating Mulberry Paper by Biodegradable Films”, 9th 
Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Chiang Rai, 
Thailand, 25-28 May. 2011. 

 6.3.5 Memon Anin, Asami Nakai, Daisuke Hatano , Yoshitaka Tanaka, Shigeyoshi 
Matsubara, Akio tani and Mitsurou Takagi, “Pultrusion of thermoplastic 
composite with braiding technique”, Proceeding of the 18th Japanese 
Society of Polymer Processing (JSPP-Spring),   22-23 June 2011, Tokyo, Japan, 
pp 251-252. 
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 6.3.6 Anin MEMON, Pacharat WONGSRIRAKSA and Asami NAKAI, “Mechanical 
performance of surface modified jutes reinforced PLA composite fabricated 
by pultrusion molding”, Proceeding of the 19th Japanese Society of Polymer 
Processing (JSPP-Autumn), 15-16 October 2011, Akita, Japan. 

 6.3.7 Anin  MEMON, Asami NAKAI and Hiroyuki HAMADA, “Fabrication and 
mechanical properties of Jute/Polylactic Acid composite by pultrusion 
molding”, Proceeding of the 36th Symposium on Composite Materials; 
Japanese Society of Composite Materials (JSCM), 20-21 October 2011, 
Sendai, Japan, pp 95-96.  

 6.3.8 Anin  MEMON and Asami NAKAI, “Processing design of jute spun yarn/PLA 
braided composite by pultrusion molding”, The 3rd Joint Meeting Japan 
composites (JCOM-41/JSCM2012), 7-9 March 2012, Kyoto, Japan. 

 6.3.9 Anin MEMON and Asami NAKAI, “Structure and processing design of jute 
spun yarn/PLA braided composite by pultrusion molding”, ANTEC 2012 - 
Proceedings of the 70th Annual Technical Conference & Exhibition, Orlando, 
FL, April 2-4. Society of Plastics Engineers, pp. 616-621. 

 6.3.10 Anin Memon and Asami Nakai, “Structural and processing design of Jute 
spun yarn/PLA braided composite by pultrusion molding”, Japanese Society 
of Polymer Processing (JSPP-Spring), 12-13 June 2012, Tokyo, Japan. 

 6.3.11 Anin Memon, Toshihiro Motochika, Daisuke Hatano, Asami Nakai and Akio 
Ohtani,  “Pultrusion System for Continuous Fiber Reinforced Thermoplastic 
Composite”, 11th International Conference Flow Processing in Composite 
Materials, 9-12 July 2012,  Auckland, New Zealand. 

 6.3.12 Anin Memon and Asami Nakai, “Fabrication and mechanical properties of 
tubular jute spun yarn/PL braided composite by pultrusion molding”, The 
9th Canada-Japan workshop on Composites, 30 July - 2 August 2012, Kyoto 
Institute of Technology (KIT), Kyoto, Japan. 

 6.3.13 Anin MEMON, Pacharat WONGSRIRAKSA, and Asami NAKAI, “Mechanical 
performance of surface modified jutes reinforced PLA composite fabricated 
by pultrusion molding”, The 21th international symposium on composite 
interfaces 2012, 6-8 August 2012, Kyoto Institute of Technology (KIT), Kyoto, 
Japan. 

 6.3.14 Anin Memon and Asami Nakai, “Structure and processing design of jute 
spun yarn/PLA tubular braided composite by pultrusion molding”, Asian 
Workshop on Polymer Processing 2012 (AWPP), 28-31 August 2012, Kyoto 
Institute of Technology (KIT), Kyoto, Japan. 
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 6.3.15 Anin Memon and Asami Nakai, “Development of pultrusion system for jute 
spun yarn/PLA tubular composite with braiding technique”, The 8th Asian-
Australian Conference on Composite materials (ACCM), 8-12 November 
2012, Kuala Lumpur, Malaysia.  

 6.3.16 Anin MEMON and Asami NAKAI, “Mechanical Properties of Jute Spun 
Yarn/PLA Tubular BraidedComposite by Pultrusion Molding”, 10th Eco-
Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES), 5-9 
December 2012, Sunee grand hotel, Ubonratchatani, Thailand. 

 6.3.17 Anin MEMON and Asami NAKAI, “The Fabrication and Mechanical Properties 
of Jute Spun Yarn/PLA Unidirection Composite by Compression Molding”, 
10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES), 
5-9 December 2012, Sunee grand hotel, Ubonratchatani, Thailand. 

 6.3.18 Anin Memon and Asami Nakai, “Effect of the processing parameter on 
mechanical properties and impregnation quality of jute spun yarn/PLA 
braided composite by pultrusion molding”, The 28th international 
conference of the polymer processing society (PPS-28), 11-15 December 
2012, Royal cliff beach hotel, Pattaya, Thailand. 

 6.3.19 Anin Memon and Asami Nakai, “Fabrication of unidirectional silk 
fiber/Polylactic Acid composite by compression molding”, Japanese Society 
of Polymer Processing (JSPP-Spring), 12-13 June 2013, Tokyo, Japan. 

 6.3.20 Anin MEMON and Asami NAKAI, “Fabrication and mechanical properties of 
unidirectional composite of silk fiber/PLA by compression molding”, The 
19th International Conference on Composites Materials (ICCM), 29 July – 2 
August 2013, Montreal, Canada. 

 6.4  รายการบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (International) 
 6.4.1      Anin Memon, Somsak Ithisoponakul, Supaeak  Pramoonmak, Montip  

lawsuriyonta, Dhanon  Leenoi and Nateechai  Passadee, “A Development of 
Laminating Mulberry Paper by Biodegradable Films”, Energy Procedia 
Volume 9, 2011, (Special issue; 9th Eco-Energy and Materials Science and 
Engineering Symposium), pp 598–604. 

 6.4.2      Anin MEMON and Asami NAKAI, “The fabrication of jute spun yarn/PLA 
braided composite by pultrusion molding”, Journal of advance mechanical 
engineering (Special issue; The natural composite), 2012. 

 6.4.3      Anin MEMON and Asami NAKAI, “Mechanical Properties of Jute Spun 
Yarn/PLA Tubular BraidedComposite by Pultrusion Molding”, Energy 
Procedia (Special issue; 10th Eco-Energy and Materials Science and 
Engineering Symposium), 2013. 
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 6.4.4      Anin MEMON and Asami NAKAI, “The Fabrication and Mechanical Properties 
of Jute Spun Yarn/PLA Unidirection Composite by Compression Molding”, 
Energy Procedia (Special issue; 10th Eco-Energy and Materials Science and 
Engineering Symposium), 2013. 

 6.5  ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้มีการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
 6.5.1      อนินท์ มีมนต์, “เครื่องปิดผนึกแก้วพลาสติกขนาดกระทัดรัดเพ่ือธุรกิจขนาดเล็ก” 

คอลัมน์คิดเป็นเทคโนฯ วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 18 ฉบับ 370 , 1 พฤศจิกายน 
2548 หน้า 32. 

 6.5.2      อนินท์ มีมนต์, “เครื่องปิดผนึกแก้วพลาสติกขนาดกระเป๋าเพ่ือธุรกิจในครัวเรือน” 
คอลัมน์ท าได้ไม่จนหนังสือ พิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ 17-398 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2548 หนา้ 
7. 

 6.5.3      อนินท์ มีมนต์, “เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกแบบอัตโนมัติด้วยฟิล์มโพลีพรอพิลีน” 
คอลัมน์รอบรั้วการศึกษา คุณภาพชีวิต, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 5359 (5357) 
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 หน้า 12. 

 6.5.4 มนทิพย์  ล้อสุริยนต์, สมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล, อนินท์  มีมนต์, “นักวิจัยไทยใส่ไอเดียรักษ์โลก 
เคลือบกระดาษจากพลาสติ กย่ อย ได้”, คอลัมน์แคมปัสออนไลน์ ,  เข้ าถึ ง ได้ จ าก  
http://www.thaiday.com/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000084025, 
วันที่ 9 กรกฏาคม 2554. 

 6.5.6 มนทิพย์  ล้อสุริยนต์, สมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล, อนินท์  มีมนต์, “เคลือบกระดาษกล้วยด้วย
พลาสติกย่อยสลาย”, คอลัมน์X-CITE / เกษตร, หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 
5358 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 5. 

 6.6  งานวิจัยท่ีผ่านมา 
 6.6.1      

 
การผลิตไม้เทียมจากเศษโฟมพีวีซีกับผงไม้ (Production or Wood plastic composite 
from PVC foam scrap and Wood dust) เ งิ น อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย  IRPUS 
ปีงบประมาณ 2548, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, งบประมาณ 140,000 บาท
, หัวหน้าโครงการ. 

 6.6.2      การออกแบบและสร้างเครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกแบบอัตโนมั ติ  (Design and 
Construction Automatic Sealing Machine for Plastic Cup)  ,โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อชนบท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550, ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, งบประมาณ 155,960 บาท, หัวหน้าโครงการ. 

 6.6.3       เครื่องบรรจุและปิดผนึกพริกป่นแบบซองพลาสติก (A Machine for Fill and Seal 
Chilies Pound in Plastic Bag), เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2550, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , งบประมาณ 260,000 บาท, หัวหน้า
โครงการ. 

 6.6.4 โครงการน าเสนอผลงานโครงการประดิษฐกรรมเพ่ือการพัฒนาชนบท, โครงการวิจัยและ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551,  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, งบประมาณ 582,040 บาท, หัวหน้าโครงการ. 
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 6.6.5 เครื่องเคลือบกระดาษสาด้วยฟิล์มพีวีซี (A Machine for Laminating Mulberry Paper 
by PVC Films), เงินอุดหนุนโครงการวิจัย  IRPUS ปีงบประมาณ 2551, ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, งบประมาณ 150,000 บาท, หัวหน้าโครงการ. 

 6.6.6 เครื่องบรรจุภัณฑ์อาหารแบบถุงพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ (A Vacuum Packaging 
Machine for Food Products in Plastic Bag by Vacuum System), เ งิ น อุ ดห นุ น
โครงการวิจัย IRPUS ปีงบประมาณ 2551, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 
งบประมาณ 150,000 บาท, ผู้ร่วมโครงการ. 
 

 6.6.7 เครื่องผลิตน้ าดื่มแบบถ้วยพลาสติก (A Machine for Produce Drinking Water in 
Plastic Cups) โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพ่ือชนบท ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 
2551,  ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งบประมาณ 262,400 
บาท, หัวหน้าโครงการ. 

 6.6.8 เครื่องพิมพ์ฟอล์ยบนแผ่นกระดาษสาเคลือบฟิล์มพีวีซี (A machine for printing foils 
on PVC-laminated mulberry paper), เงินอุดหนุนโครงการวิจัย IRPUS ปีงบประมาณ 
2552, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , งบประมาณ 150,000 บาท, หัวหน้า
โครงการ. 

 6.6.9 เครื่องปิดฝาเกลียวกันปลอมส าหรับขวดด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ  (A Semi-Automatic 
Capping Machine of Pilfer-proof Cap for the Bottles), เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
IRPUS ปีงบประมาณ 2552, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , งบประมาณ 
150,000 บาท, ผู้ร่วมโครงการ. 

 6.6.10 การผลิตไม้อัดจากซังข้าวโพดส าหรับเป็นผนังฉนวนความร้อนในอาคาร (Production of 
Plywood from Corncob for Heat Resistance Wall in Building),  เ งิ น อุ ดห นุ น
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช), งบประมาณ 273,900 บาท, หัวหน้าโครงการ. 

 6.6.11 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาการให้ความร้อนต่อสมบัติทางกลของเหล็กเส้นรีด
ซ้ าจากเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านการใช้งานแล้ว  (Effect of Temperature and Time in 
Heating Process on Mechanical of Re- rolled Round Bars from Used Double 
Reinforce Bars), เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 197,000 บาท, ผู้ร่วมโครงการ. 

 6.6.12 การศึกษาวัสดุผสมธรรมชาติจากโปรตีนถั่วเหลืองผสมเยื่อหญ้าแฝกส าหรับฉีดขึ้นรูปถ้วย
ชนิ ดย่ อยสลาย ได้  (A study of bio-composite from soy proteins and vetiver 
grass fiber for inject degradable cups) , เ งิ น อุ ดหนุ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 
200,000 บาท, หัวหน้าโครงการ. 

 6.6.13 เครื่องอัดปลาร้าก้อนด้วยระบบนิวแมติก (A Machine for Compress Cubic of 
Pickled Fish by Pneumatic System) โครงการวิจัยด้านการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
เพ่ือการส่งออกและการลดการน าเข้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 375,000 บาท, ผู้ร่วมโครงการ. 
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 6.6.14 การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์สกรีนจ านวน 6 สี (Design and Construction the 6 
Colors Screen Printing Machine), โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพ่ือชนบท ประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2552, ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
งบประมาณ 728,248 บาท, ผู้ร่วมโครงการ. 

 6.6.15 การศึกษาสภาวะการตัดเฉือนไม้ เทียมจากเศษโฟมพีวซีกับผงไม้ยางพาราด้วย
กระบวนการกัดส าหรับสร้างแม่พิมพ์มาสเตอร์โมเดล (Investigation into  the milling 
condition of wood plastic composite from PVC foam scrap and rubber tree 
saw dust for making a master model mould), เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 
314,800, หัวหน้าโครงการ. 

 6.6.16 เครื่องบรรจุและปิดผนึกซองคู่พริกป่นและน้ าตาลด้วยฟิล์มพลาสติก (A Machine for 
Fill and Seal Chilies Pound and Sugar in Plastic Bag), โครงการพัฒนาประดิษฐ
กรรมเพ่ือชนบท ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2552, ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งบประมาณ 440,505 บาท, หัวหน้าโครงการ.  

 6.5.17 เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย (A Machine for Strand the Whipcord 
from Banana Paper), โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพ่ือชนบท ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2552, ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, งบประมาณ 339,105 
บาท, ผู้ร่วมโครงการ.  

 6.6.18 การศึกษากระบวนการใช้เศษแก้วรีไซเคิลผลิตแผ่นแก้วสีตกแต่งผนัง.ภายในอาคาร (A 
Study of forming glass plate from glasses recycles for decoration the internal 
walls), เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  255 2,  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 137,000, ผู้ร่วมโครงการ. 

 6.6.19 เครื่องจักตอกเศษไม้ไผ่เหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม  (A machine for split the 
bamboo scraps from glutinous rice roasted in bamboo joints), เ งิ น อุ ดห นุ น
โครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช), งบประมาณ 184,000,  ผู้ร่วมโครงการ. 

 6.6.20 เครื่องสร้างบรรจุภัณฑ์ปลาร้าก้อนแบบบลิสเตอร์แพ๊ค (A Packing Machine Cubic 
of Pickled Fishes in Blister Packs), เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 285,000, ผู้ร่วม
โครงการ. 

6.6.21 การพัฒนาเครื่องเคลือบกระดาษสาด้วยฟิล์มย่อยสลายได้  (A Development of 
Machine for Laminate Mulberry Paper by Biodegradable Films), โ ค ร งก า ร
สนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552, ส านักงานคณะกรรมการวิจั ยแห่งชาติ  (วช), 
งบประมาณ 395,000 บาท, ผู้ร่วมโครงการ. 
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  6.6.22 เชือกจากเยื่อกล้วยผสมหญ้าแฝกส าหรับสานเฟอร์นิเจอร์ (Rope from Banana and 
Vetiver Grass Fiber for Weaving Furniture) , เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 
211,000, ผู้ร่วมโครงการ. 

  6.6.23 การพัฒนาไม้เทียมจากพอลิพรอพิลีนรีไซเคิลผสมเส้นใยหญ้าแฟกส าหรับฉีดขึ้นรูปผลิต
ภัณต์ตัวต่อผนังกั้นชนิดถอดประกอบได้, ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทโครงการสนับสนุน
การวิจัยภายใต้โครงการ 2-V Research Program : โครงการเพิ่มมูลค่าและมูลค่าผลผลิต
จากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี 2554, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), 
งบประมาณ 570,000, ผู้ร่วมโครงการ. 

  6.6.24 เครื่องสานเข่งปลาทูจากตอกไม้ไผ่ (A machine for weave the mackerel basket 
from bamboo strip), เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555, 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 370,800, ผู้ร่วมโครงการ. 

 6.7  งานวิจัยท่ีก าลังท า 
     6.7.1 

 
 
   6.7.2 

อิทธิพลของขนาดบดผงอนุภาคเศษพืชเหลือใช้จากงานเกษตรกรรมส าหรับอัดขึ้นรูป
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล , ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เครือองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) ปีงบประมาณ 2557, งบประมาณ 425,040 บาท, หัวหน้าโครงการ. 
กระดาษธรรมชาติจากเยื่อไม้ไผ่ผสมผงพลาสติกพีแอลเอส าหรับสร้างบรรจุภัณฑ์ย่อย
สลายได้, เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), งบประมาณ 426,900 บาท, หัวหน้าโครงการ. 

 6.8  ประสบการณ์เขียนต ารา / หนังสือ 
 6.8.1 ชวลิต  แสงสวัสดิ์, วีระศักดิ์  หมู่เจริญ, วารุณี  กลิ่นไกล และอนินท์  มีมนต์, 2549,      

“คู่มือหลักสูตรการสอนและฝึกอบรม งานฉีดพลาสติกระดับ 1”, สถาบันยานยนต์,           
95 หน้า  

6.8.2 ชวลิต  แสงสวัสดิ์, วีระศักดิ์  หมู่เจริญ, วารุณี  กลิ่นไกล และอนินท์  มีมนต์, 2549, 
“คู ่มือหลักสูตรการสอนและฝึกอบรม งานฉีดพลาสติกระดับ 2”, สถาบันยานยนต์,         
175 หน้า 

6.8.3 ชวลิต  แสงสวัสดิ์, วีระศักดิ์  หมู่เจริญ, วารุณี  กลิ่นไกล และอนินท์  มีมนต์, 2549,                 
“คู ่มือหลักสูตรการสอนและฝึกอบรม งานฉีดพลาสติกระดับ 3”, สถาบันยานยนต์,         
250 หน้า 

6.8.4 กิตติพงษ์ กิมะพงษ์, อนินท์  มีมนต์, วิเชียร  เถื่อนเครือวัลย์ และ บุญส่ง  จงกลณี , 
2550, “คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรงานกัดและกลึงกึ่งอัตโนมัติ ระดับ 1”, 
สถาบันยานยนต์, 332 หน้า. 

6.8.5 กิตติพงษ์ กิมะพงษ์, อนินท์  มีมนต์, วิเชียร  เถื่อนเครือวัลย์ และ บุญส่ง  จงกลณี , 
2550, “คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรงานกัดและกลึงกึ่งอัตโนมัติ ระดับ 2”, 
สถาบันยานยนต์, 352 หน้า. 
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6.8.6 กิตติพงษ์ กิมะพงษ์, อนินท์  มีมนต์, วิเชียร  เถื่อนเครือวัลย์ และ บุญส่ง  จงกลณี , 
2550, “คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรงานกัดและกลึงกึ่งอัตโนมัติ ระดับ 3”, 
สถาบันยานยนต์, 395 หน้า. 

6.8.7 ศิริชัย  ต่อสกุล, นฤทธิ์  คชฤทธิ์ และอนินท์  มีมนต์, 2553, “งานเขียนแบบเครื่องกล 
ด้วยมือและCAD ระดับ 1”, สถาบันยานยนต์, 321 หน้า. 

6.8.8 ศิริชัย  ต่อสกุล, นฤทธิ์  คชฤทธิ์ และอนินท์  มีมนต์, 2553, “งานเขียนแบบเครื่องกล 
ด้วยมือและCAD ระดับ 2”, สถาบันยานยนต์, 359 หน้า. 

6.8.9 ศิริชัย  ต่อสกุล, นฤทธิ์  คชฤทธิ์ และอนินท์  มีมนต์, 2553, “งานเขียนแบบเครื่องกล 
ด้วยมือและCAD ระดับ 3”, สถาบันยานยนต์, 389 หน้า. 

6.8.10 กิตติพงษ์  กิมะพงศ์, ศิริชัย  ต่อสกุล, นรพร  กลั่นประชา และอนินท์  มีมนต์, 2553 
“วัสดุวิศวกรรม”, บริษัทพงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด, กรุงเทพ, 523 หน้า. 

6.8.11 สมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล, ศุภเอก  ประมูลมาก, ศักดิ์ชัย  จันทศรี และอนินท์  มีมนต์, 
“งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ระดับ 1”, สถาบันยานยนต์, 338 หน้า. 

6.8.12 สมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล, ศุภเอก  ประมูลมาก, ศักดิ์ชัย  จันทศรี และอนินท์  มีมนต์, 
“งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ระดับ 2”, สถาบันยานยนต์, 374 หน้า. 

6.8.13 สมศักดิ์  อิทธิโสภณกุล, ศุภเอก  ประมูลมาก, ศักดิ์ชัย  จันทศรี และอนินท์  มีมนต์, 
“งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ระดับ 3”, สถาบันยานยนต์, 412 หน้า. 

6.9  รางวัลที่เคยได้รับ 
 6.9.1 รางวัลการน าเสนอผลงานดีเด่นล าดับที่สอง, Anin Memon, Janprapa  Poungsuwan, 

Ekachai  Tholuang and Jerasak  Prechawerakul, “Laminating for Publishing in 
Non Impact Printing by Latex Glue”, The Conference on Sustainable 
Community Development (CSCD); 29-30  January 2009, Khonkean, Thailand. 

 6.9.2  รางวัล Bronze Prize ผลงานเรื่อง Laminating PVC Films on Mulberry Paper จาก 
The Korea Invention Promotion Association (KIPA) ในงาน Seoul International 
Invention Fair 2009 (SIIF 2009) วันที่ 3  - 7 ธันวาคม 2552 ณ ประเทศ เกาหลี 

 6.9.3 รางวัล Special Prize for Commending Excellent Efforts to Create Inventions 
Exhibited จาก The Korea Invention Promotion Association (KIPA) ในงาน Seoul 
International Invention Fair 2009 (SIIF 2009) วันที่ 3  - 7 ธันวาคม 2552 ณ ประเทศ 
เกาหลี 

 6.9.4  โล่รางวัลและเกียรติบัตรนักวิจัยดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ด้านงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 
2553  

 6.9.5  รางวัลน าเสนอโปสเตอร์ดีเด่น Anin Memon and Asami Nakai, “Fabrication and 
mechanical properties of tubular jute spun yarn/PL braided composite by 
pultrusion molding”, The 9 th Canada-Japan workshop on Composites,              
30 July - 2 August 2012, Kyoto Institute of Technology (KIT), Kyoto, Japan. 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3 

 1.  ชื่อ – นามสกุล        (ภาษาไทย) นายกุลชาติ  จุลเพ็ญ 
Mr.Kunlachart Junlapen 

                            (ภาษาอังกฤษ)   

 2.  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 3.  หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
  

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 4. ประวัติการศึกษา 
   

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 D.Eng. (Mechanical Engineering) 2553 Nippon Institute of Technology, 

Saitama, Japan 
 วศ.ม. (เทคโนโลยีการข้ึนรูปโลหะ) 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 2543 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

5.  ประสบการณ์ท างาน / การสอน 
 5.1)   ประสบการณ์ท างาน 

        2543 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    
      5.2)   ประสบการณ์สอน 

 1) เขียนแบบวิศวกรรม 
2) การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ 
3) กระบวนการผลิต 
4) วิศวกรรมการเชื่อม 

 

6.  ผลงานวิชาการ   
 6.1 รายการบทความทางวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (International journal) 
  6.1.1 Kunlachart Junlapen, Pongpan Kaewtatip and Koga Nobuhiro,”Reduction in 

Blanking Noise using Servo Press Machine”, Steel Research International, 
Vol.81,No.9 Special Edition (2010), pp.1042-1045. (*in English) 

  6.1.2 Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga,”Reduction in 
Blanking Noise using Servo Press Machine”, Journal of Japan Society for 
Technology of Plasticity, Vol.51, No.591 (2010-4), pp. 353-357 (*in Japanese) 
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  6.1.3 Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga,”Precision punching 
of 5052 aluminum alloy sheets”, Journal of Japan Institute of Light metal, 
Vol.59, No.9 (2009), pp. 486-490 (*in Japanese). 

  6.1.4 Nobuhiro Koga, Masaaki Kubo and Kunlachart Junlapen,” Burr-Free Shearing 
Using NC Servo Press Machine”, Journal of Japan Society for Technology of 
Plasticity, Vol.48, No.558 (2007-7), pp. 645-649 (*in Japanese). 

  6.1.5 Nobuhiro Koga, Masayoshi Asaka and Kunlachart Junlapen,,” Deep-draw and 
ironing of 1050 aluminum sheets loaded with vibration using NC servo press 
machine”, Journal of Japan Institute of Light metal, Vol.57, No.6 (2007), pp. 
240-244 (*in Japanese). 

 6.2 รายการบทความทางวิชาการที่ได้เผยแพร่ในงานประชุมทางวิชาการระดับประเทศ 
  6.2.1 สุเมตตา โสภาพงษ์ และ กุลชาติ จุลเพ็ญ, 2554, "การจัดสมดุลในสายการประกอบชิ้นส่วน

หัวเก๋งรถยนต์โดยวิธีการลดการสูญเสียสมดุล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุต
สาหการแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2554, 20-21 ตุลาคม 2554, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิต้ี
, จ.ชลบุรี, หน้า 2223-2239. 

  6.2.2 ไพศาล เอ่ียมมิ ,ธวัชชัย แก้วสีใส, บัญชา วงศ์ศรีทา, บุญเรือง เย็นศิร, ิ ชวลา วรรณสิทธิ์ 
และ กุลชาติ จุลเพ็ญ, 2554, "อิทธิพลของรัศมีบ่าดายในการลากขึ้นรูปถ้วยสี่เหลี่ยมจตุรัส
แบบมีปีก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2554, 20-21 ตุลาคม 2554, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้, จ.ชลบุรี, หน้า 1217-1222. 

  6.2.3 ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ เฉลิมพล คล้ายนิล และ กุลชาติ จุลเพ็ญ, 2554, "การศึกษาอิทธิพลของ
รัศมีลูกกลิ้งหัวกดที่มีผลต่อการขึ้นรูปถ้วยอลูมิเนียมโดยกระบวนการหมุนรีดขึ้นรูป", การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2554, 20-21 
ตุลาคม 2554, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้, จ.ชลบุรี, หน้า 1057-1061. 

  6.2.4 กุลชาติ จุลเพ็ญ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ , 2547, "อิทธิพลของการ
สึกหรอในงานแม่พิมพ์ตัดที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงาน" , การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม 2547, โรงแรมโซฟิเทล
ราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 103. 

  6.2.5 กุลชาติ จุลเพ็ญ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ , 2546, "อิทธิพลของแรง
ปลดชิ้นงานในงานแม่ พิมพ์ตัดที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงาน" , การประชุมเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม 2546, จ.ปราจีนบุรี. 

 6.3 รายการบทความทางวิชาการที่ได้เผยแพร่ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  6.3.1 Kunlachart Junlapen, Koga Nobuhiro and Pongpan Kaewtatip,”Reduction in 

Blanking Noise using Servo Press Machine”, The 13th International Conference 
on Metal Forming, September 19-22, 2010, Japan 

  6.3.2 Kunlachart Junlapen, Nobuhiro Koga and Yuanrui Zhang, “Effect of blanking 
speed on noise and cutting surface blanked of high strength steel sheets”, 
Proceedings of the 60 th Japanese Joint Conference for the Technology of 
Plasticity, 31 Oct-2 Nov. 2009, pp. 343-344 (*in Japanese). 
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  6.3.3 Nobuhiro Koga, Yuanrui Zhang and Kunlachart Junlapen, “Effect of radius of 
tool on sheared surface and burr height of blanked high strength steel 
sheets”, Proceedings of the 6 0 th Japanese Joint Conference for the 
Technology of Plasticity, 31 Oct-2 Nov. 2009, pp. 341-342 (*in Japanese). 

  6.3.4 K. Junlapen, M.Kubo, K. Mizuochi, N.Koga, and P.Kaewtatip, ”Burr-free 
Shearing Using NC servo press machine”, International Conference on 
Technology of Plasticity, 7-11 September, 2008, Korea. 

  6.3.5 Nobuhiro Koga, Ken Mizuochi and Kunlachart Junlapen,”Burr-free shearing of 
5052 aluminum alloy sheets”, Proceedings of the 115th The Japan Institute 
of Light Metals, November 2008, pp. 295-296. (*in Japanese). 

  6.3.6 Nobuhiro Koga, Ken Mizuochi and Kunlachart Junlapen, “Influence of 
Shearing Contour on Burr-Free Shearing of Thin Metal Sheet”, Proceedings of 
the 59th Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 7-9 Nov. 
2008, pp. 319-320 (*in Japanese). 

  6.3.7 Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga, “Blanking Noise 
Reduction by Using Die with Counter Pressure”, Proceedings of the 59th 
Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 7-9 Nov. 2008, 
pp. 317-318 (*in Japanese). 

  6.3.8 Nobuhiro Koga, Masaaki Kubo, Ken Mizuochi and Kunlachart Junlapen, “Burr-
Free Shearing of Thin Metal Sheet”, Proceedings of the 2008 Spring 
Conference for the Technology of Plasticity, 23-25 May 2008, pp. 251-252 (*in 
Japanese). 

  6.3.9 Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga, “Influence of Counter 
Pressure on Blanking Noise Reduction”, Proceedings of the 2008 Spring 
Conference for the Technology of Plasticity, 23-25 May 2008, pp. 41-42 (*in 
Japanese). 

  6.3.10 Ken Mizuochi,  Kunlachart Junlapen and Nobuhiro Koga, “Influence of 
Shearing speed on Blanking Noise Reduction”, Proceedings of the 2008 Spring 
Conference for the Technology of Plasticity, 23-25 May 2008, pp. 39-40 (*in 
Japanese). 

  6.3.11 Nobuhiro Koga, Masaaki Kubo and Kunlachart Junlapen, “Burr-Free Shearing 
by Vibration Mode Using NC Servo Press Machine”, Proceedings of the 58th 
Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 26-28 Oct. 2007, 
pp. 51-52 (*in Japanese). 

  6.3.12 Kunlachart Junlapen, Ken Mizuochi and Nobuhiro Koga, “Reduction of 
Blanking Noise Using NC Servo Press Machine”, Proceedings of the 58th 
Japanese Joint Conference for the Technology of Plasticity, 26-28 Oct. 2007, 
pp. 49-50 (*in Japanese). 
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  6.3.13 Nobuhiro Koga,  Ratchanee Paisarn, N.Ishihara and Kunlachart Junlapen, 
“Deep Drawability and Fatigue Properties of Magnesium Alloy Sheets”, 
Proceedings of the 2007 Spring Conference for the Technology of Plasticity, 
25-27 May 2007, pp. 155-156 (*in Japanese). 

  6.3.14 Nobuhiro Koga,  Masaaki Kubo and Kunlachart Junlapen, “Burr-free Shearing 
Using a Servo-press Machine”, Proceedings of the 2006 Spring Conference for 
the Technology of Plasticity, 26-27 May 2006, pp. 153-154 (*in Japanese). 

  6.3.15 Nobuhiro Koga,  Masayoshi Asaka and Kunlachart Junlapen, “Utilization of 
Servo-Press Machine to Sheet Metal Forming”, Proceedings of the 2006 Spring 
Conference for the Technology of Plasticity, 26-27 May 2006, pp. 121-122 (*in 
Japanese) 

 6.4 รายการบทความทางวิชาการที่ได้เผยแพร่ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  6.4.1 เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกส าหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์เดี่ยว (หัวหน้ าโครงการ),      

ทุนกระทรวง ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2555. 
  6.4.2 การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ ามันจากเมล็ดพืชด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวคู่       

(ผู้ร่วมโครงการ), ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2554. 
  6.4.3 การเฝ้าตรวจติดตามสภาวะเครื่องมือกลด้วยตัวตรวจวัดการสั่นสะเทือน (ผู้ร่วมโครงการ) , 

2550. 
  6.4.4 เครื่องทดสอบสมบัติลวดโลหะผสมจ ารูป (หัวหน้าโครงการ), 2549. 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 4 (ประธานหลักสูตร) 

1.   ชื่อ – นามสกุล        (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ตรยัวนพงศ์ 
                            (ภาษาอังกฤษ) Asist. Prof. Surat TRIWANAPONG 

2.   ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.   หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
  

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

4.   ประวัติการศึกษา 
   

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2532 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 บธ.บ. (บริหารทั่วไป) 2531 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5.  ประสบการณ์ท างาน / การสอน 
 5.1)   ประสบการณ์ท างาน 

        2549 – ปัจจุบัน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ           
        2541 – 2549       อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมหการ   

      5.2)   ประสบการณ์สอน 

 1) การออกแบบโรงงานอุตสาหการ 
2) เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
3) วิศวกรรมคุณค่า 

 

6. ผลงานทางวิชาการ 
6.1  ผลงานตีพิมพ์ 

  

6.2.1 ศรีไร จารุภิญโญ, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ และระพี กาญจนะ. (2553). “ผลกระทบของ
เครื่องมือบริหารคุณภาพต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน”  หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010, 16-17 ธันวาคม 2553 กรุงเทพฯ หน้า 368 – 
375 

6.2.2 ระพี กาญจนะ และ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์.  (2553).  “การจ าแนกประเภทความเสี่ยงใน
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์”  หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010, 16-17 ธันวาคม 2553 กรุงเทพฯ หน้า 437 – 
442 
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6.2.3 Kanchana,R., Triwanapong,S., Law,K., Phusawat,K. (2010 ) .  “ A Survey of 
Supplier-Customer Collaboration and Management in The Thai 
Automotive Industrial, TIIM 2010, Pattaya, Thailand, 16-18 June 2010. 

6.2.4 โครงการวิจัย “การประเมินค่าตัวแปรการเชื่อมเสียดทานแบบจุดที่เหมาะสมของ
รอยต่อระหว่างอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACD ด้วยวิธีการทากู
ชิ”  แหล่งทุนงบประมาณประจ าปี  2554 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย  

6.2.5 โครงการวิจัย “การเปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนของรอยต่อเกยอลูมิเนียมผสม 
AA1100 และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า AISI 1015 ในสภาวะน้ าทะเลในประเทศไทย” ”  
แหล่งทุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัย 

6.2.6  สุทธิพร คงเพ็ชร, กิตตพิงษ์ กิมะพงศ,์ สุรัตน์  ตรัยวนพงศ์,(2555). “ปัจจัยที่เหมาะสม
ที่สุดต่อความต้านทานแรงดึงเฉือนของการเชื่อมเสียดทานแบบจุดระหว่างอลูมิเนียม
ผสม AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACC” การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2555, 17-19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 1625-
1630” แหล่งทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

6.2.7  ศักดิ์ชัย จันทศรี, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, สุวัฒ ภูเภา, (2555) “ การ
ประยุกต์การเชื่อมมิกในการต่อชนแผ่นเหล็กคาร์บอน SS400 และแผ่นเหล็กกล้าไร้
สนิม AISI430” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2555, 17-
19 ตุลาคม 2555, เพชรบุรี, หน้า 1313-1318” แหล่งทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี. 

6.2.8 Surat Triwanapong, Voraya Wattanajitsiri and Kittipong Kimapong (2014 ) . 
“ Optimization of Friction Stir Spot Welding Parameters of Lap Joint 
between AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc-coated Steel”, The 3rd 
International Symposium on the Fusion Technologies 2 0 1 4 , Jeonju, 
S.KOREA, 30 July – 3 August 2014.pp 114-120. 

 6.2  ผลงานวิจัย 
6.2.1 โครงการวิจัย”การเชื่อมแกสเฉื่อยปกคลุมรอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้

สนิมในงานโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาล”, แหล่งทุน งบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ผู้ร่วมโครงการวิจัย สัดส่วน 15% 
และงานวิจัยได้ลุล่วงแล้วประมาณ 90% 

6.2.2 โครงการวิจัย “ การศึกษาและพัฒนากระบวนการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาล”,  แหล่งทุน งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ผู้ร่วมโครงการวิจัย สัดส่วน 10% และ
งานวิจัยได้ลุล่วงแล้วประมาณ 10% 
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6.2.3 โครงการวิจัย” โครงสร้างจุลภาคและสมบัติของรอยต่อชนเหล็กกล้าคาร์บอน 
AISI1015 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ของ
ชิ้นส่วนล าเลียงอ้อย”แหล่งทุน งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, หัวหน้าโครงการวิจัย สัดส่วน 70% และงานวิจัยได้ลุล่วง
แล้วประมาณ 10% 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 5 

1.   ชื่อ – นามสกุล        (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  น่วมจิตร์ 
                            (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof.Montree Nuamchit 

2.   ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.   หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
  

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

4.   ประวัติการศึกษา 
   

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

 M.T. (Technology) 2550 Technological University of the 
Philippines, Manila, Philippines 

 อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) 2539 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

5.  ประสบการณ์ท างาน / การสอน 
 5.1)   ประสบการณ์ท างาน 

        2546 – ปัจจุบัน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ           
        2523 – 2546       อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมหการ   

      5.2)   ประสบการณ์สอน 

 6) เขียนแบบวิศวกรรม 
7) กระบวนการผลิต 
8) การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

 

7. ผลงานทางวิชาการ 
6.1  ผลงานตีพิมพ์ 

  

6.1.1  มนตรี น่วมจิตร์ และคณะ, อิทธิพลของตัวแปรในการอัดขึ้นรูปเย็นต่อการไหลตัวของ
โลหะและโครงสร้างมหาภาค ของอลูมิเนียมผสม , การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี  2555 , 17-19 ตุลาคม 2555 , The Cha-Am 
Mathavalai Hotel, เพชรบุรี. 

6.2  ผลงานวิจัย 
6.2.1  อิทธิพลของตัวแปรในการอัดขึ้นรูปเย็นต่อการไหลตัวของโลหะและโครงสร้าง

มหาภาค ของอลูมิเนียมผสม, งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555, มทร.ธัญบุรี 
(หัวหน้าโครงการ) 
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6.2.2  การศึกษาอิทธิพลของโลหะแผ่นผสมในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกด้วย
กระบวนการไฮดรอไดนามิก, งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556, มทร.ธัญบุรี 
(หัวหน้าโครงการ) 

6.2.3  การออกแบบระบบอบแห้งเศษพืชเหลือใช้งานจากงานเกษตรกรรมเพ่ือผลิตเป็น
เชื้อเพลิงชีวมวล, ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เครือองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.) ปีงบประมาณ 2557, (หัวหน้าโครงการ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 6 

1.   ชื่อ – นามสกุล        (ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์  พูลสุขโข 
                            (ภาษาอังกฤษ) Asist. Prof. Paitoon Poolsukkho 

2.   ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3.   หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
  

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

4.   ประวัติการศึกษา 
   

 คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 (วศ.ม)  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

          สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 (วศ.บ.)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
           สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

2544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 (คอ.ม)   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 2543 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

 (คอ.บ.)  อุตสาหการ 2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
เทเวศร์ 

5.  ประสบการณ์ท างาน / การสอน 
 5.1)  ประสบการณ์ท างาน 

         2549 – ปัจจุบัน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ           
         2534 – 2549       อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมหการ   

      5.2)  ประสบการณ์สอน 

 1) เขียนแบบวิศวกรรม 
2) ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ 

 

6.  ผลงานทางวิชาการ   
6.1  ระบบจัดเก็บคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ Automated Warehouse [Automated Storage and 

Retrieval System (AS/RS) ], งานวิจัยร่วมภาคเอกชน ประจ าปี 2546 
6.2  ระบบยานขนส่งล าเลียงอัตโนมัติ  Automated Guided Vehicles System (AGVs) งานวิจัย

ร่วมภาคเอกชน ประจ าปี 2547 
6.3  การศึกษาคุณสมบัติการหล่อเย็นของน้ ามันพืชผสมละอองน้ าเพ่ือเป็นแนวทางการใช้น้ ามันหล่อ

เย็นในงานตัดปาดผิว, โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าปี 2548 
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6.4  การออกแบบเครื่องปิดฝาจุกขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบ Triple-Function, โครงการวิจัย
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าปี 2549 

6.5  การออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นน้ ามันหอมระเหยจากผิวมะกรูด , โครงการวิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าปี 2549 

6.6  การศึกษาผลสัมฤทธิ์และปัญหาในการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่มีวุฒิ ปวช.ช่าง 
อุตสาหกรรมและวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,  งบประมาณผลประโยชน์ 2549 

6.7  ออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ าดื่มและผลึกภาชนะใส่น้ าดื่มแบบแก้วด้วยระบบจานหมุน ,
โครงการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าปี 2550 

6.8  ชุดทดสอบหาเส้นโค้งการไหลตัวโดยวิธีดันขึ้นรูปด้วยแรงดันน้ ามัน , โครงการวิจัยพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ ประจ าปี 2551 

6.9  การศึกษาวัสดุแซนวิชส าหรับงานโครงสร้างเบาในประเทศไทย  (A Study of the Sandwich 
Materials for Lightweight Structures in Thailand), งบประมาณประจ าปี 2553 
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตร ี
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ภาคผนวก ง 
ตารางสมรรถนะของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

อาชีพ ชั้นปี สมรรถนะหลัก รายวิชา 
กระบวนการเรียน
การสอน/วิธีสอน 

วิธีการวัดสมรรถนะ 

1. วิศวกรอุตสาหการ  ปีที่ 1 1.  เลือกเครื่องมือพ้ืนฐานและวัสดุ 1.1  การฝึกพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม การบรรยายและ ประเมินโดยใช้ข้อสอบ 
/วิศวกรรมการผลิต  เบื้องต้นในงานวิศวกรรม 1.2  วัสดุวิศวกรรม ปฏิบัติการ  ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

2. ผู้ประกอบการ   2.  เขียนแบบพ้ืนฐานและ 2.1  เขียนแบบวิศวกรรม   การสอบปฏิบัติ 
3. นักวิชาการทางด้าน   สร้างงานพ้ืนฐานทางวืศวกรรม 2.2  กลศาสตร์วิศวกรรม   การสร้างชิ้นงาน 
   วิศวกรรมอุตสาหการ/     2.3  การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม    
   วิศวกรรมการผลิต  ปีที่ 2 1.  สื่อสารภาษาอังกฤษ พ้ืนฐาน 1.1  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 การบรรยายและ ประเมินโดยใช้ข้อสอบ 
   2.  ออกแบบ และสร้างชิ้นงาน 1.2  สนทนาภาษาอังกฤษ ปฏิบัติการ  ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
     2.1  กรรมวิธีการผลิต   การสอบปฏิบัติ 
     2.2  การออกแบบและสร้างชิ้นส่วน   การสร้างชิ้นงาน 
         ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
      2.3  โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรม     
      2.4  วิศวกรรมความปลอดภัย     
      2.5  เธอร์โมไดนามิกส์     
      2.6  วิศวกรรมเครื่องมือกล     
      2.7  หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า     
      2.8  ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า     

 

194 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ) 

อาชีพ ชั้นปี สมรรถนะหลัก รายวิชา 
กระบวนการเรียน
การสอน/วิธีสอน 

วิธีการวัดสมรรถนะ 

    3.  วัด ทดสอบ วิเคราะห์ชิ้นงาน 3.1  ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและ     
      ทางวิศวกรรม ตรวจสอบ   
     3.2  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการ     
         ทดสอบวัสด ุ   
      3.3  สถิติวิศวกรรม     
   ปีที่ 3 1.  วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ 1.1  การควบคุมคุณภาพ การบรรยายและ ประเมินโดยใช้ข้อสอบ 
   วิเคราะห์และปรับปรุงระบบ 1.2  การวางแผนและควบคุมการผลิต ปฏิบัติการ   ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
    การผลิต 1.3  การเตรียมโครงงานวิศวกรรม     
         อุตสาหการ   
      1.4  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     
      1.5  การศึกษางาน     
      1.6  การวิจัยการด าเนินงาน     
    2.  ปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะด้าน 2.1  วิศวกรรมเครื่องมือ     
    ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2.2  ระบบควบคุมอัตโนมัติ     
      2.3  กระบวนการขึ้นรูป     
      2.4  ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ     
      2.5  โลหะวิทยาวิศวกรรม     

195 
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ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ) 

อาชีพ ชั้นปี สมรรถนะหลัก รายวิชา 
กระบวนการเรียน
การสอน/วิธีสอน 

วิธีการวัดสมรรถนะ 

      2.6  วิศวกรรมงานหล่อ     
      2.7  กระบวนการเชื่อม     
      2.8  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล     
      2.9  ปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ     
      2.10 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา     

    3.  วิเคราะห์ต้นทุน การเงินทาง 3.1  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม     

    วิศวกรรม 3.2  การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ     

   อุตสาหกรรม   

      3.3  วิศวกรรมคุณค่า     

  ปีที่ 4 1.  ปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรม 1.1  วิศวกรรมงานเชื่อม การบรรยายและ ประเมินโดยใช้ข้อสอบ 

       อุตสาหการขั้นสูง 1.2  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ ปฏิบัติการ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

   การผลิต แบ่งกลุ่มท า  การสอบปฏิบัติ 

     1.3  เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี ภาคปฏิบัติ การสร้างชิ้นงาน 

     1.4  การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและ  การน าเสนอผลงานและ 

   จับงาน  ผลงานที่จัดท า 

     1.5  การจ าลองไฟไนท์อิลิเมนต์ส าหรับ    

   วิศวกรรม   
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ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ) 

อาชีพ ชั้นปี สมรรถนะหลัก รายวิชา 
กระบวนการเรียน
การสอน/วิธีสอน 

วิธีการวัดสมรรถนะ 

     1.6  การออกแบบผลิตภัณฑ์    

     1.7  กระบวนการผลิตว้สดุคอมโพสิต    

     1.8  การออกแบบเครื่องจักรกลและการ    

         จ าลอง   

     1.9  เครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ    

     1.10 การยศาสตร์    

     1.11 การออกแบบการทดลอง    

     1.12 การจัดการผลิตภาพ    

    2.  บูรณาการและประยุกต์ความรู้ 2.1  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ    

    ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  2.2  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม    

        และน ามาปฏิบัติการ 2.3  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ     
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ภาคผนวก จ 
ตารางสมรรถนะของทกัษะการคิด ทักษะการสื่อสาร  

และทักษะการท างานเป็นทีม 
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ตารางสมรรถนะของทกัษะการคิด ทักษะการสื่อสาร และทักษะการท างานเป็นทีม  
สมรรถนะ รายวิชา 

ทักษะการคิด 
(Thinking Skills) 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

1.  คิดเชิงวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ
ความเหมือนความต่าง การอ้างอิง
และการแปลผล การประเมินผล 

 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 เขียนแบบ
วิศวกรรม 

 การศึกษางาน 
 

 การควบคุมคุณภาพ 
 การออกแบบการทดลอง 
 การออกแบบเครื่องจักรกลและการ

จ าลอง 

 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                                                     

2. ใช้เครื่องมือในการคิดเชิงสร้าง 
สรรค์ได้ ได้แก ่Design Thinking 
Mind Mapping การระดมสมอง  

  การออกแบบและสร้าง
ชิ้นส่วนลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 

 เตรียมโครงงาน 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 

 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                                                     

ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

1. ก าหนดวิธีการสื่อสารได้เหมาะสม
ตามหลักการ PAC (Purpose, 
Audience, Context)  

   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหาร

โครงการ 

 สหกิจศึกษา 
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                                                     

2. เลือกสื่อมัลติมีเดียและกราฟฟิกท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาในการสื่อสาร 
ได้แก่ ตาราง แผนภูมิ ภาพ
Infographic สื่อวิดีทัศน์  

   การจัดการผลิตภาพ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 

 สหกิจศึกษา 
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม  
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สมรรถนะ รายวิชา 
3. อ่านเชิงวิชาการและเลือกราย 

ละเอียดที่เก่ียวข้อง 
   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                                                     

 
4. เขียนรายงานเชิงวิชาการ    การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  สหกิจศึกษา 

 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                                                     
5. น าเสนอเชิงวิชาการ    การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  สหกิจศึกษา           

 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ                                                     
 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม  
6. สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้  ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การ   สื่อสาร 1 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 2   
 สนทนาภาษาอังกฤษ 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ฝึกงานต่างประเทศ                                                             
 สหกิจศึกษาต่างประเทศ           

ทักษะการท างานเป็นทีม
(Teamwork Skills) 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

1. สร้างทีมที่มีประสิทธิผลได้   การออกแบบและสร้าง
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

 โครงงานขนาดเล็กทาง
วิศวกรรม 

 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหาร

โครงการ 
 การจัดการผลิตภาพ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 

 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ   
 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม  
 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
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สมรรถนะ รายวิชา 
2. เป็นผู้น าและสมาชิกของทีมได้

หลายบทบาท 
   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหาร
โครงการ 

 การจัดการผลิตภาพ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 

 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม  
 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 

3. ก าหนดเป้าหมายของทีมและ
ท างานตามกฎของทีม 

 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 เขียนแบบ
วิศวกรรม 

  การเตรียมโครงงานวิศวกรรม   อุตสา
หการ 

 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหาร
โครงการ 

 การจัดการผลิตภาพ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 

 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม  
 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 

4. ด าเนินการตามแผนและแก้ไข
ความขัดแย้งได้ (Conflict 
resolution) 

   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 การศึกษาความเป็นไปได้และการบริหาร

โครงการ 
 การจัดการผลิตภาพ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต 

 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม  
 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
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ภาคผนวก ฉ 
เอกสารความร่วมมอืกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
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เอกสารความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
รับนักศึกษาเข้าเรียนแบบโอนหน่วยกิต กับ Kyoto Institute of Technology        

ประเทศญี่ปุ่น 
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เอกสารความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับ
นักศึกษาเข้าเรียนแบบโอนหน่วยกิต กับ Okinawa National College of Technology       

ประเทศญี่ปุ่น 
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เอกสารความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับ
นักศึกษาเข้าเรียนแบบโอนหน่วยกิต กับ Universitas Islam Indonesia             

ประเทศอินโดนีเซีย 
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เอกสารความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
รับนักศึกษาเข้าเรียนแบบโอนหน่วยกิต กับ De La Salle University  

ประเทศฟิลิปปินส์ 
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