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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ  วิศวกรรมศาสตร ์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 0903 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 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  

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 144 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอืปฎิบัติการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช ้

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  ไม่ม ี

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุง 

มาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

 6.2  คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร ์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที ่ 2/2565  วันที ่ 23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 6.3  คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่  6/2565  วันที ่ 15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565  

 6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

  วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................   

 6.6 สภาวิชาชีพวิศวกร รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

  วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 1. วิศวกรอุตสาหการ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมและ

ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต ความปลอดภัย ซ่อมบ ารุง การประเมินโครงการและการเงิน นัก

ออกแบบและสร้างผลิตช้ินส่วนและผลติภัณฑ์ ฯลฯ 

 2. วิศวกรโลจิสตกิส์ หรอืด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ คลังสินค้า สินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า 

การจัดซื้อจัดหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

 3. วิศวกรวิเคราะหก์ารลงทุนและประเมินโครงการทางวิศวกรรมและนวัตกรรม 

 4. วิศวกรโครงการ 

 5. ผูป้ระกอบการและนวัตกรเพื่อสังคม 

 6. นักวิเคราะหข์้อมูลในสถานประกอบการ 

 7. ข้าราชการ หรอืพนักงานของรัฐ  
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายอภิศักดิ์ วทิยาประภากร  18599000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2562 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2555 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

2 นายเอราวิล ถาวร 25601000XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2564 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2555 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร   2551 

3 นายจักรทอง ทองจัตุ 35401002XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมระบบการ

ผลติและอัตโนมัติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 

4 นางสาวอัจฉราวดี แก้ววรรณดี 36599001XXXXX อาจารย์ Ph.D. Industrial and 

Systems Engineering 

The University of 

Oklahoma, USA. 

2558 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2546 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  2544 

5 นายอธิคม บุญซื่อ 35599001XXXXX อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 

4 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11.สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในสภาวการณป์ัจุบันของโลกที่ยังคงอยู่ในยุคของการปฏิวัตอิุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรอืที่

รู้จักกันในนามอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ที่เริ่มต้นมาจากนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของ

ประเทศเยอรมันนีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ยุคที่ 4 มุ่งเน้นการ

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งในด้านการผลิต การบริการ และโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติควบคู่ไป

กับหุน่ยนต์อัจฉริยะและเชื่อมโยงเข้ากับเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งปรากฎอยู่ในแผนยุทธศาสตร์

ประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการ

แข่งขันทางอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการดิ จิทัล ข้อมูล และ

ปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน

ผู้ประกอบการยุคใหม่ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

เรื่อยมาจนเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แสดงให้เห็นถึง

แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงอุตสาหกรรม  

  ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใน

หลายมิติ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่าง

เต็มที่ เนื่องจากคุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน

การพัฒนาของประเทศ และมิติทางสังคมที่ต้องการยกระดับรายได้ของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความ

ยากจนและความเหลื่อมล้ า จากเหตุผลดังกล่าว ประเทศไทยมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม” ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่า 

และมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า

เชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี ดังเห็นได้จาก การก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New Growth 

Engines) ด้วย อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม ่(New S-Curve) อันประกอบไปด้วย 5 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ 

1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)  3) 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4) อุตสาหกรรมดิจิตอล 

(Digital) และ 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ที่มุ่งเน้นไปสู่การผลิตที่มีผลิตภาพที่

ยั่งยืน (Sustainable Productivity) โดยปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิชาชีพให้มีความรู้และทักษะด้านต่างๆ เช่น การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

ที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การวางแผนการพัฒนาด้วยความรู้เชิงระบบ การพัฒนา

ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม เป็นต้น 

  นอกจากนี้ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดทิศทาง 

การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุมศึกษาให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยการส่งเสริมการท างาน

ร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาก าลังคนและสร้าง

เสริมศักยภาพทางความรู้ ปัญญา ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 และทักษะทางวิชาชีพ ที่พร้อมจะเข้าสู่

ภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

  จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่มีสัดส่วนวัยแรงงานลดลงและผู้สูงอายุ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะส่งผลให้การจ้างงานในอนาคตมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้ น อาทิ  

การจ้างงานช่ัวคราว การจ้างงานบางช่วงเวลา การจ้างงานตามความต้องการ และงานอิสระ ควบคู่ไป

กับรูปแบบใหม่ในการท างาน เชน่ การท างานทางไกลผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี ้ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่มีแนวโน้มจะเข้ามา

ทดแทนงานที่มีลักษณะของการท าซ้ าหรือเป็นแบบแผน ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะ 

ความสามารถเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น อาทิ วิศวกรหุ่นยนต์ หรือผู้ เ ช่ียวชาญ

ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความต้องการทักษะของแรงงานที่นอกเหนือจากทักษะทางปัญญาหรือทักษะ

เชิงเทคนิค อาทิ สะเต็ม (STEM) ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม เป็นต้น เนื่องจาก

เป็นทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ 

  อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย New S-Curve ต้องค านึงถึง

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย ซึ่งก าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการ

ด าเนินการเพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลก และท าให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง  

ซึ่งประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย เป้าหมายที่ 8 ที่เน้นส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

และ เป้าหมายที่ 9 ที่เน้นส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและ

การลงทุนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นต้น 

 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ส าหรับประเทศไทยนั้น จ านวนผูสู้งอายุมีตัวเลขเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วหลาย

ประเทศซึ่งถือวา่มีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชยี รองมาจากประเทศเกาหลใีต้ และประเทศ

ญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้เข้าใกล้สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ขณะที่ตัวเลขของกรมกิจการ
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ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 

พบว่า ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 66.5 ล้านคน เฉพาะผู้สูงอายุมีมากถึง 11.1 ล้านคนหรือคิดเป็น 

16.73% ส่วนข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปัจจุบัน พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีประชากรที่มี

อายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวนมากกว่า 12 ล้านคน หรอืราว 18% ของจ านวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 

20% ในปี พ.ศ. 2564 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และก าลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ส านักงานสถิติแห่งชาติ คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2565 และในปี พ.ศ. 2573 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรดังกล่าวส่งผลให้วัยแรงงานลดลงและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะส่งผลให้การ

จ้างงานในอนาคตมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การจ้างงานช่ัวคราว การจ้างงานบางช่วงเวลา 

การจ้างงานตามความต้องการ และงานอิสระ ควบคู่ไปกับรูปแบบใหม่ในการท างาน เช่น การท างาน

ทางไกลผา่นระบบออนไลน์ 

  มากไปกว่านั้น ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การท างานรูปแบบใหม่เน้น

ท างานผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการท างานดังกล่าวสอดคล้องกับอุปนิสัยแรงงานใน

อนาคต  ซึ่งก็คือกลุ่มคนเจนเนอร์เรชัน Z (Gen Z) ซึ่งเกิดระหว่างปี พ.ศ.2540-2555 กลุ่มนี้ถูกเรียกว่า

เป็น Digital Native หรือกลุ่มที่เติบโตมาในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง Gen Z เติบโตมาพร้อมกับอินเตอร์เนต 

โทรศัพท์มอืถือ สื่อสังคมออนไลด์ ท าให้พฤติกรรมเป็นคนที่ถนัดที่จะรับรู้และประมวลข้อมูลจากหลายๆ 

แหล่งรวมกัน ทั้งสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างประสบการณ์บนโลกออนไลน์และโลกจริงได้

อย่างกลมกลืน จากการศกึษาพฤติกรรมของ Gen Z ทั่วโลกพบว่า เป็นกลุ่มคนที่ชอบแสวงหาความจริง 

ให้ความส าคัญกับการแสดงออก ให้ความส าคัญกับ Pragmatic (เป็นจริงปฏิบัติได้) สูง โดยองค์กรภาค

ธุรกิจจะต้องปรับตัวมุ่งเน้นกับคนรุ่นนี้ 3 ประเด็นคือ 1) คนรุ่นนี้เลือกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน

ก่อนที่จะตัดสินใจ 2) ให้ความส าคัญกับการแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองออกมาได้ และ 3)  

ให้ความส าคัญกับจริยธรรมขององค์กร นอกจากนี้คนรุ่นนี้ยังมีแนวคิด Purpose-driven โดยเลือก

ท างานกับองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจน 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ส่งผลให้แรงงานในประเทศไทยเกิด

การย้ายถิ่นกลับภูมลิ าเนา ภาพรวมทั้งประเทศมกีารย้ายเข้าและออกสุทธิช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 

พ.ศ.2563 รวมกัน 20 ล้านคน สูงกว่าคา่เฉลี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมากว่าสองแสนคนต่อเดือน จากการ

ส ารวจแรงงานนอกระบบพบว่า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานรายได้น้อย ลูกจ้างรายวัน ท างานในภาคบริการ 

โดยแรงงานเหล่านี้ย้ายออกจากพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ 

ชลบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า แรงงานคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และเทคโนโลยีย้ายคืนถิ่นจ านวนมาก 

เพื่อไปประกอบอาชีพเชงิท่องเที่ยวเกษตรและสุขภาพ การค้าขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เป็นต้น 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริงทางด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เช่น 

ระบบการผลิตอัตโนมัติ การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึง  

การปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิตส าหรับการเป็นวิศวกรอุตสาหการ ผู้ประกอบการ และ

การประกอบอาชีพอิสระที่ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าทางทรัพยากรกับการลงทุน อันจะเป็นส่วนส าคัญ  

ที่จะสร้างบัณฑิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรมใหม่และการก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  

  ปัจจัยทางด้านทรัพยากรที่จะส่งผลถึงความส าเร็จในการด าเนินการหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุงนี้ ประกอบด้วย ปัจจัยภายในมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่พร้อมต่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอน

ด้วยกิจกรรมเชงิรุก (Active Learning) ที่สอดรับเข้ากับอุปนิสยิของนิสิตในเจนเนอเรช่ันซี (Generation Z) 

รวมถึงความพร้อมของเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ ห้องปฏิบัติการ CNC 

ห้องปฏิบัติการสายการประกอบผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการระบบผลิตอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการการวาง

แผนการผลิต ห้องสื่อการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมส์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถจัดการ

เรียนการสอนด้วยสถานะการณ์จ าลองในการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมี

แผนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร เช่น 

แขนกลอัตโนมัตสิ าหรับงานเช่ือม ชุดตรวจวัดคุณภาพผลติภัณฑ์ดว้ยเทคโนโลยีขัน้สูง เป็นต้น 

  ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัยที่ส าคัญคือ แหล่งฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ที่ปัจจุบัน

หลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัท เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็น

ผู้น าทางด้านผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนระบบนิวเมติกส์ บริษัท ยู เอส อี โฟล์ไลน์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิต

เครื่องจักรอัตโนมัติ เป็นต้น นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแผนขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาน

ประกอบการอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือบริษัทที่ให้

ค าปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

  พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ผลติบัณฑิต

ที่มีคุณภาพสูง 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็ง  

ให้ชุมชนและสังคม 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 5. บริหารงานทันสมัย

ด้วยธรรมาภบิาล (Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
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  การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับ

ปรับปรุงปีพ.ศ. 2565 โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA จึงมีความ

เกี่ยวพันโดยตรงกับพันธกิจด้านที่ 1 นอกจากนี้ การจัดการด าเนินการของหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนอง 

ต่อพันธกิจอื่นๆ จะต้องมีการบูรณาการเข้ากับรายวิชา เช่น รายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ที่น าโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่มาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดเป็นงานวิจัย 

นวัตกรรม หรือการบริการแก่ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย และรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สร้าง

เสริมทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ แก่นิสิต ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการด ารงค์ตน

ของบุคลากรที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสติ  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

  1. กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

 

  2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

 

  3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ     15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-3-2) 
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration into Profession 

3(0-6-3) 

        รวม 30 หน่วยกิต 

 

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5) 

241154 เรขาคณติวิเคราะหแ์ละแคลคูลัสประยุกต์ 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

3(2-2-5)  

242107 ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-5) 

244103  ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics  

4(3-3-8)  

 

   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3 (3-0-6) 

 

   13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

226102 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม  

Principles of Problem Solving and Programming  

2 (1-2-3) 

   13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3 (2-3-5) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Mechanics 

3 (3-0-6) 

261209 ความรอ้นและของไหล 

Thermofluids 

3 (3-0-6) 
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261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1 (0-3-2) 

262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

3 (2-3-6) 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3 (3-0-6) 

264109 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวศิวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory  

1 (0-3-2) 

264203 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Economics 

3 (3-0-6) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2 (2-0-4) 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

264209 พืน้ฐานกรรมวธิีการผลิต 

Fundamental of Manufacturing Processes 

3 (2-3-6) 

264305 การวิเคราะหโ์ครงสร้างจุลภาค 

Microstructure Analysis 

3(3-0-6) 

264306 เทคโนโลยีวัสดุประกอบส าหรับอุตสาหกรรม 

Composites Technology for Industry 

3(3-0-6) 

264307 นาโนวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุส าหรับกักเก็บพลังงาน 

Nanomaterials and nanotechnology for energy storage 

3(3-0-6) 

264308 อาสาพัฒนาเพื่อชุมชน  

Community Development Voluntary for Engineers 

3 (3-0-6) 

264309 พืน้ฐานงานไม้และการประดิษฐ์ 

Foundamental of Woodworking and Invention  

3 (2-3-6) 
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

  13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้

ด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ท าหนา้ที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

   2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ

และเลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน  เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

   3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

  13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

สอดคล้องกับมาตรฐานของการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2558 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการ

รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 

รวมถึงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพระดับอุดมศกึษา CUPT QA จึง

จัดให้มโีครงสรา้งและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้ 

   1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนไม่ต่ ากว่า 5 คน และแต่งตั้งให้เป็น

ประธานหลักสูตร 1 คน โดยอธิการบดี ท าหน้าที่ในการก าหนด พิจารณา ติดตาม และควบคุมการ

ด าเนนิการ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 

   2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่สอน และ /หรือ ค้นคว้าวิจัย และ/หรือ 

บริการวิชาการ ตามคุณวุฒิและความถนัดของตน รวมถึงการพัฒนาตนเองและองค์กรให้มีความ

เจริญก้าวหน้า 

   3) อาจารย์รับผดิชอบรายวิชา ท าหนา้ที่ 

    3.1) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้

ของรายวิชา ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 



14 

    3.2) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนร่วม (ถ้ามี) ทั้งในและนอกหลักสูตร

ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา ให้เป็นไปตามที่

หลักสูตรก าหนด 

    3.3) ประสานงานกับอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาอื่นที่เป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับรายวิชาเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

   4) จัดให้มีการวิพากษ์การประเมินผลรายวิชา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ปัญหาและการพัฒนาการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการ

เรียนรู้รว่มกันภายในหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม 

จัดการและประเมินผลระบบการผลิตสินค้าและบริการ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การบูรณาการศาสตร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการเข้ากับ

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการและเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลสมัยใหม่เพื่อสร้างวิศวกรอุตสาหการ

มืออาชีพที่พร้อมลงมือปฏิบัติเสมอืนผู้ประกอบการสมัยใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และกล้าเผชิญกับ

ความท้าทายในโลกปัจจุบัน จะน าไปสู่การพัฒนาชุมชน และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 

 

 1.2 ความส าคัญ 

  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้น าหลักการของ Outcome Based Education มาใช้

ประกอบการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตวิศวกรอุตสาหการที่ตรงความต้องการของ

ตลาดแรงงานและเป็นบัณฑิตพร้อมใช้งานด้วย CWEI โดยใหค้วามส าคัญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

  “ด้านผลิตภาพ (Productivity) และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven)” จากผลกระทบของการ

ปฏิวัตอิุตสาหกรรม 4.0 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี นโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (New 

S-Curve) ตลอดจนการเข้าสูงสังคมผู้สูงวัย ซึ่งภาคการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่างมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่ีมอียู่

อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการที่ให้

ความส าคัญกับผลิตภาพ ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพ 

เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเพิ่มผลผลิต การควบคุมและจัดการคุณภาพ การ

วางแผนการผลิต การวางผังโรงงาน และระบบการผลิตอัตโนมัติดว้ยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการผนวกองค์ความรู้

ทางด้านผลิตภาพดังกล่าวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้เกิดความสามารถในการขับเคลื่อนด้านผลิตภาพด้วย

ข้อมูลเป็นฐาน อันเข้ากับอุปนิสัยของคนเจนเนอร์เรชัน Z ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่

รวดเร็ว ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงจัดให้มีกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์ความรู้

ทางวิศวกรรมอุตสาหการในรูปแบบของรายวิชา สเปสชีท การจ าลองสถานการณ์ 

  “ด้านความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship)” สภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ไม่ว่าจะเป็นการคืนถิ่นฐานของแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ความ

สนใจของคนรุ่นใหม่ที่มีอุปนิสิยความเป็นตัวของตัวเอง รักความเป็นอิสระ รวมถึงลักษณะรูปแบบงานใน

อนาคตดังที่กล่าวมาในข้างต้น การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึงให้ความส าคัญกับการปลูกฝังแนวความคิด

ของการเป็นผูป้ระกอบการหรืออาชีพอิสระด้วยองค์ความรู้ทางด้านการเงนิ การลงทุน โมเดลธุรกิจ และการ

วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของธุรกิจ 
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  “ด้านทักษะศตวรรษที่ 21 (21st Skills) และการมุ่งเน้นการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน” จากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(Disruption) การปลูกฝังทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 จึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบัณฑิตที่มี

สมรรถนะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึง แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ที่ส่งเสริมการจัด

การศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน 

ในรูปแบบของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน อันสอดคล้องกับอุปนิสัยของคน

เจนเนอร์เรช่ัน Z ที่แสวงหาความจริงจากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการเรียนการสอนทางทฤษฎี 

หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้จึงปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้มากขึ้น และ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเชงิรุก (Active Learning) ในรายวิชา 

  หลักสูตรปรับปรุงนี้ออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ 

Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งก าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ โดยบัณฑิตที่จบจาก

หลักสูตรนีจ้ะมีองค์ความรูด้้านการเพิ่มผลิตภาพใหก้ับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศสมัยใหม่ ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ SDGs ที่ 8 

นอกจากนีเ้มื่อบัณฑิตเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ประกอบการก็จะใช้ความรูท้างด้านวิศวกรรมอุตสาหการและ

การบริหารจัดการเข้ามาช่วยด าเนินกิจการของตนให้ประสบความส าเร็จ โดยความรู้ทั้งสองจะฝึกให้

บัณฑิตสามารถคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้

เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสอดคล้องกับ SDGs 

ที่ 9 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรปรับปรุงนี้จะช่วยผลิตบัณฑิตให้เป็นก าลังคนที่ส าคัญในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เพื่อผลติบัณฑติที่ 

  1. ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ 

  2. มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการท างานเป็นหมูค่ณะ สามารถบริหารจัดการการท างาน

ได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มทีัศนคตทิี่ดใีนการท างาน 

  3. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์

ด้านวิศวกรรมอุตสาหการอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงทาง

อุตสาหกรรมแบบมีผลิตภาพ 

  4. มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ กล้าตัดสินใจภายใต้สภาวะไม่แน่นอน กล้าคิดนอก

กรอบ กรอบแนวคิดแบบเติบโต เพื่อปรับตัวเองและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สถานการณ์

ความไม่แน่นอน  
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  5. สามารถประยุกต์ใชห้ลักการทางสถิตริ่วมกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการท างานหรอืหาข้อมูลเชิงลกึในหัวข้อ

ที่สนใจ  

  6. สามารถบูรณาการแนวคิดทางวิศวกรรมผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และความ

เป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา

สังคมและประเทศชาติ 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

 PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม 

PLO4 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO7 ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทสเปรดชีตกับงานทางวิศวกรรม  

อุตสาหการ เพื่อการเก็บและวิเคราะหข์้อมูลได้ 

PLO8 ผู้เรียนสามารถประยุกต์แนวคิดและกระบวนการทางวิศวกรรมอุตสาหการส าหรับการ

วางแผนและปรับปรุงกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถประเมินผลเชิง

ปริมาณได้ 

PLO9 ผู้เรียนประยุกต์พื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประเมินโครงการทางวิศวกรรม

หรอืการลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบต่างๆ เป็นมูลค่าทางการเงินได้ 

PL10 ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติและโครงสร้าง

ฐานขอ้มูลเบือ้งตน้ พร้อมทั้งใช้คอมพิวเตอรป์ระยุกต์ท างานด้านวิศวกรรมอุตสาหการได้ 

PLO11 ผู้เรียนสามารถบูรณาการแนวคิดทางวิศวกรรมผสมผสานกับความเป็นผู้ประกอบการ

ผ่านการออกแบบโมเดลทางธุรกิจพร้อมทั้งระบบควบคุมและติดตามการด าเนินงานอันน าไปสู่การ

พัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบ 
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ า

กว่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ .ศ. 2553 ที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเป็นไป

ตามข้อบังคับสภาวิศกร ว่าด้วยการ

รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน ภาคธุรกิจ และ

อุตสาหกรรมของประเทศไทย 

1. ติดตามการปรับปรุงมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์  พ .ศ . 2553 

(มคอ.1) และ ข้อบังคับ ระเบียบ 

ของสภาวิศวกร 

1. เ อ กสาร  มคอ .1 สาข า

วิศวกรรมศาสตร์ 

2. เอกสารการขอรั บ รอง

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ส ถ า บั น 

การศกึษาจากสภาวิศวกร 

3. ผลการรับรองปริญญาฯ 

หลักสูตร พ .ศ . 2565  จาก

สภาวิศวกร   

4. ร่างหลักสูตร (ปรับปรุง) 

พ.ศ. 2565 

 2. ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตในการ

ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการ

เปลี่ยนแปลงและความต้องการ

ก าลังคนในภาคธุรกิจเพื่อเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ

บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 

จากระดับ 5 พร้อมรายงาน

แสดงสถิติการมีงานท าของ

บัณฑติ 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ

พัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับการ

เรียนรู้ของนิสติ และเป็นตัวอย่างที่ดี 

1. สนับสนุนให้เข้าร่วมฝกึอบรม 

สัมมนา และการประชุมวิชาการ 

1. หลักฐานการอบรม สัมมนา 

และการประชุมวิชาการ 

 2. สนับสนุนท าวิจัยในชัน้เรียน 1. รายงานผลการท าวิจัยใน

ช้ันเรยีน 

 3. มีการประชุมนิเทศแนะแนว

อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และ

เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลั กสู ตรที่ ส อน 

รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบ

ต่างๆ ตลอดการใช้และผลิตสื่อ

การสอน และส่งเสริมการมี

ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

1. หลั ก ฐ านหรื อ เ อกสาร

แสดงผลการด าเนินการ 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

 4. สนับสนุนการให้บุคลากร

บริการวิชาการแก่สังคมไทย

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1. จ านวนผลงานวิชาการที่

ได้รับการตีพิมพ์ อย่างน้อย

จ านวน 1 เรื่องต่อปี 

 5. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

โครงการปฏิบัติธรรมหรือที่

เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนา 

1. หลักฐานการปฏิบัติธรรม

ต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับพิธี

ทางศาสนา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

  ภาคการศกึษาฤดูร้อน  จ านวน 8 สัปดาห์ 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – กุมภาพันธ์ 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

 2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

 2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤตแิละเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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 2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

1. นิสิตแรกเข้ามีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่อนข้างต่ า 

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น และส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษา

ถัดไป 

2. นสิิตแรกเข้ามีพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ค่อนขา้งต่ า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

การสอนในชัน้ปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น และส่งผลกระทบต่อภาคการศกึษาถัดไป 

3. การเรียนการสอนในระดับอุดมศกึษากับระดับมัธยมศกึษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น

นิสติแรกเข้าอาจมปีัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได้ ส่งผลตอ่สุขภาพจิตของนิสติ 

4. นิสติที่เข้ามามีพื้นฐานจากโรงเรียนที่มีคุณภาพการสอนแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อ

ความรูพ้ืน้ฐานของนิสติที่แตกต่างกันอย่างมาก  

5. ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการและการเรียนการสอนของหลักสูตร

น้อย ส่งผลตอ่ความสนใจเรียนและน าไปสู่การลาออก 

 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.4 

  1. จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้กับนิสิตแรกเข้าก่อนเปิด

ภาคเรียน 

2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ปรับปรุงรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ให้สอดคล้องกับบริบท

ของหลักสูตรและข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ 

4. จัดโครงการปรับพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนิสิตแรกเข้าก่อนเปิดภาคเรียน

และต่อเนื่องตลอดหลักสูตร อาจจัดให้นิสิตรุ่นพี่ หรือรุ่นเดียวกันที่มีผลการเรียนดีให้ค าแนะน า สอน

เสริม และฝกึหัดแก้โจทย์ปัญหาไปพร้อมๆ กัน 

5. คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแต่ละช้ันปี เพื่อติดตาม ให้ค าปรึกษา 

ช่วยเหลือ และเมือ่เกิดปัญหานิสติสามารถปรึกษาหรอืขอค าแนะน าได้ 

6. การปฐมนิเทศน์นิสิตแรกเข้าเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการและการเรียนการ

สอนของหลักสูตร 
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 2.6 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 70 70 70 70 70 

ช้ันปีที่ 2  70 70 70 70 

ช้ันปีที่ 3   70 70 70 

ช้ันปีที่ 4    70 70 

รวม 70 140 210 280 350 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    70 70 

 

2.7 งบประมาณตามแผน  

  2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)  

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 2,940,000 5,880,000 9,555,000 12,495,000 12,495,000 

รวมรายรับ 2,940,000 5,880,000 9,555,000 12,495,000 12,495,000 

 

2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 5,570,000 5,780,000 6,000,000 6,230,000 6,470,000 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศึกษา) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

3. งบด าเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 

100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

4. งบด าเนนิการ 

    (สาธารณูปโภค)               

700,000 

 

1,400,000 2,100,000 2,800,000 2,800,000 

รวมรายจ่าย 7,370,000 8,380,000 9,400,000 10,430,000 10,670,000 

ค่าใชจ้่ายตอ่หัวตอ่ปี (สูงสุด) 105,286 59,857 44,762 37,250 30,486 
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2.8 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

2.9 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

(มคอ. 1)  

เกณฑส์ภา

วิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมน่้อยกว่า 84 84*  111 108 

   2.1  กลุ่มวชิาเฉพาะพืน้ฐาน - - 42 47 

         2.1.1 วชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

                และวิทยาศาสตร์ 

- - 21 13 

         2.1.2 วิชาพืน้ฐานทางภาษา - - 3 3 

         2.1.3 วชิาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

                 อุตสาหการ 

- - 26 31 

   2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะด้านวศิวกรรม 

          อุตสาหการ 

- - 61 61 

          2.2.1 วชิาเอกบังคับ - - 43 52 

          2.2.2 วิชาเอกเลือก - - 18 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 6 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 120 147 144 

 

หมายเหต ุ  * ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรอืวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 8 (3) โครงสร้างหลักสูตรต้องมีจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชา

เฉพาะ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด และต้องมีวิชาเฉพาะทาง

วิศวกรรมที่เป็นองคค์วามรูใ้นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับรองนั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
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  3.1.3 รายวิชา  

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation   

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management 
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน 108 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาเฉพาะพืน้ฐาน     47 หน่วยกิต 

  วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  13 หนว่ยกิต  

241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5)  

241154 เรขาคณติวิเคราะหแ์ละแคลคูลัสประยุกต์ 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

3(2-2-5)  

242107  ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-5)  

244103  ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics  

4(3-3-8)  

 

  วิชาพืน้ฐานทางภาษา     3 หน่วยกิต 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes  

3(3-0-6)  

 

  วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ   31 หนว่ยกิต 

226102  หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเบือ้งตน้ 

Principles of Problem Solving and Basic 

Programming  

2(1-2-3)  

 

261101  เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-2-5)  

261111  กลศาสตร์วิศวกรรม 1  

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6)  
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261209  ความรอ้นและของไหล  

Thermofluids 

3(3-0-6)   

261309  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  

Mechanical Engineering Laboratory  

1(0-3-2)  

262202  วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน  

Fundamental of Electrical Engineering  

3(2-3-6)  

264101  วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials  

3(3-0-6)  

264102  แนวคิดแบบผูป้ระกอบการ  

Entrepreneurial Mindset 

1(0-3-2)  

264109  ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการ

ใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory  

1(0-3-2)  

264201  กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing Processes  

3(2-3-6)  

 

264202  สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics  

3(3-0-6)  

264203  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Economics  

3(3-0-6)  

264204  สเปรดชีตส าหรับวิศวกรรมสมัยใหม่  

Spread Sheet for Modern Engineering   

2(2-0-4)  

 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  61 หนว่ยกิต 

   วิชาเอกบังคับ     52 หนว่ยกิต 

264211  กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 

Advanced Manufacturing Processes  

3(2-3-6)  

264212  การควบคุมและประกันคุณภาพ 

Quality Control and Assurance  

3(3-0-6)  

264213  การวิเคราะหธ์ุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  

Industrial Business Analysis and Investment   

3(3-0-6)  

264214  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง  

Design and Analysis of Experiment 

3(3-0-6)  
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264311  การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control  

3(3-0-6)  

264312  การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management  

2(2-0-4)  

264313  ผูป้ระกอบการและการสร้างโมเดลธุรกิจ 

Entrepreneurship and Creating Business Model  

2(2-0-4)  

264314  วิศวกรรมเครื่องมอื 

Tool Engineering  

2(1-3-4)  

264315  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design  

3(3-0-6)  

264316  การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ  

Computer Programming for Industrial 

Engineering    

2(1-3-4)  

264321  การวิจัยด าเนินงาน 

Operations Research  

3(3-0-6)  

264322  การศกึษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study  

3(3-0-6)  

264323  วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 

Maintenance Engineering  

3(3-0-6)  

264391  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  

Industrial Engineering Project I 

1(0-3-2)  

264392  ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  

Skill and Experience in Industrial Engineering 

1 หนว่ยกิต 

264411 

 

การศกึษาความเป็นไปได้ส าหรับโมเดลธุรกิจ 

Feasibility Study for Business Model 

3(2-2-5) 

264412  วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering  

3(3-0-6)  

264413   ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  

Industrial Engineering Laboratory 

2(0-4-2)  

264491  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  

Industrial Engineering Project II 

 

1(0-3-2)  
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264492  การฝกึงาน * 6 หนว่ยกิต 

 Professional Training  

264493  สหกิจศึกษา * 6 หนว่ยกิต 

 Co – operative Education  

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

   วิชาเอกเลือก     9  หนว่ยกิต 

   ให้นสิิตเลือกรายวิชาในกลุ่มดังตอ่ไปนี้ 

   กลุ่มวทิยาศาสตร์ขอ้มูลในงานอุตสาหกรรม 

264331 การประยุกต์ใช้สถิตเิพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

Applied Statistics in Quality Improvement 

3(2-3-6) 

 

264332 การจ าลองสถานการณ์ 

Simulation 

3(2-3-6) 

 

264333 การวิเคราะหข์้อมูลและการสร้างตัวแบบท านาย

ทางอุตสาหกรรม  

Data Analytic and Industrial Prediction Model  

3(2-3-6) 

 

264334 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

Game Theory and Business Strategy 

3(3-0-6) 

 

   กลุ่มการบริหารจัดการทางอุตสาหกรรม 

264341 การเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม  
Industrial Productivity Improvement 

3(2-3-6) 

 

264342 จติวิทยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psychology 

3(3-0-6) 

264343 การยศาสตร์ 

Ergonomics  

3(3-0-6) 

 

   กลุ่มการจัดการโลจสีติกส์และขนส่ง 

264351 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน  

Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

 

264352 การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

Inventory and Warehouse Management   

3(2-3-6) 
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264353 การบริหารระบบราง 

Railway System Management   

3(3-0-6) 

 

   กลุ่มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 

264361 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลติ 

Computer Aided design and Manufacturing 

3(2-3-6) 

 

264362 การผลิตอัตโนมัติ 

Automation Manufacturing 

3(2-3-6) 

264363 นาโนเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

Engineering Nano Technology   

3(3-0-6) 

264364 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Selected Topics in Industrial Engineering 

3(3-0-6) 

 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน     6 หน่วยกิต 

   นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital Life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

241153  คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5)  

242107  ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-5)  

244103  ฟิสิกส์เบือ้งตน้ 

Introductory Physics  

4(3-3-8)  

261101  เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-5)  

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

226102  หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม  

Principles of Problem Solving and Programming 

2(1-2-3)  

241154 เรขาคณติวิเคราะหแ์ละแคลคูลัสประยุกต์ 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

3(2-2-5)  

261111  กลศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Mechanics 

3(3-0-6)  

264101  วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6)  

264102 แนวคิดแบบผูป้ระกอบการ 

Entrepreneurial Mindset 

1(0-3-2)  

264109  ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน  

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2)  

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2)  

264201 กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing Processes 

3(2-3-6)  

264202 สถิตวิิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6)  

264203 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6)  

264204 สเปรดชีตส าหรับวิศวกรรมสมัยใหม่ 

Spread Sheet for Modern Engineering 

2(2-0-4)  

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003204  การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1)  

261209  ความรอ้นและของไหล 

Thermofluids  

3(3-0-6)   

262202  วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

3(2-3-6)   

264211  กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 

Advanced Manufacturing Processes 

3(2-3-6)  

264212  การควบคุมและประกันคุณภาพ 

Quality Control and Assurance 

3(3-0-6)  

264213  การวิเคราะหธ์ุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 

Industrial Business Analysis and Investment 

3(3-0-6)  

264214  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 

Design and Analysis of Experiment 

3(3-0-6)  

  รวม  19 หน่วยกิต  
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

003305  กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5)  

261394  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2)  

264311  การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6)  

264312  การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-4)  

264321  การวิจัยด าเนินงาน 

Operations Research 

3(3-0-6)  

264322  การศกึษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 

Industrial Work Study 

3(3-0-6)  

264323  วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 

Maintenance Engineering 

3(3-0-6)  

  รวม  18 หน่วยกิต  
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003306  บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3)  

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6)  

264313  ผูป้ระกอบการและการสร้างโมเดลธุรกิจ 

Entrepreneurship and Creating Business Model 

2(2-0-4)   

264314  วิศวกรรมเครื่องมอื 

Tool Engineering 

2(1-3-4)  

264315  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

3(3-0-6)  

264316 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ 

Computer programming for Industrial Engineering 

2(1-3-4)  

264391  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I 

1(0-3-2)  

264XXX  วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X)  

XXXXXX  วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X)  

  รวม  22 หน่วยกิต  

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

264392  ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

1 หนว่ยกิต  

 รวม 1 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

 

264411  การศกึษาความเป็นไปได้ส าหรับโมเดลธุรกิจ 

Feasibility Study for Business Model 

3(2-2-5)  

264412  วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6)  

264413   ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

2(0-4-2)  

264491  โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project 2 

1(0-3-2)  

264XXX  วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X)  

264XXX  วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X)  

XXXXXX  วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X)  

 

  รวม  18 หน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาปลาย 

 

* 264492  การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

* 264493  สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 

6 หนว่ยกิต 

  รวม  6 หน่วยกิต  
 

        หมายเหตุ       *ให้นิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชวีิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai 

for delivering message, proper daily life communication 

 

001102    ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes    

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น  

การผลิตผลงานเชงิวิชาการ 

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน  3(2-2-5)

 English for Daily Life    

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้าน 

การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

 Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context 

 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

 English for Communication 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้าน  

การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

 Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังพูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

 English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล 1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life 

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการ  

ท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

 Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software 

 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient    

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

 Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according to 

laws concerning information technology and communication 

 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ  3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management 

 ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวติพืน้ถิ่น พะเยาศกึษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวติ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต

ในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

จรยิธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 
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 Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3(2-2-5) 

 Skills Development and Lifelong Learning 

 ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต 

การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิดอย่าง

สร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่

จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

 Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

 

003203 เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation  

 ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จติวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การด าเนินการ

ตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือ  

และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนัก 

ในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ

ใหค้วามเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน  1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management  

 ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

 Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching for 

community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

   

003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

    ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คณุธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306    บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation  

     การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

     Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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241153    คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(2-2-5) 

    Engineering Mathematics  

 ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 

เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ เส้น ระนาบ ผวิในปริภูมสิามมิติ 

แคลคูลัสเบือ้งตน้ของฟังก์ชันค่าจรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  

 Limit, continuity, derivative of one variable functions and its applications, integration of 

real-valued function, techniques of integrations and its application, vector algebra in three 

dimensional space, line, plane and surface in three dimensional space, fundamental calculus of real-

valued functions of several variables and their applications, matrices and system of linear equations 

 

241154    เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 3(2-2-5) 

    Analytical Geometry and Applied Calculus 

 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ส าดับและอนุกรมของจ านวนจริง ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์หลายช้ัน 

ในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์

เบือ้งตน้และการประยุกต์ 

 Improper integrals, sequences and series of real numbers, polar coordinate system, 

multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates, numerical integration, introduction to 

differential equations and their applications 

 

242107    ความรู้พื้นฐานทางเคมี 3(2-3-5) 

    Fundamental of Chemistry  

 สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก ธาตุเรพริเซนเททิฟ อโลหะ โลหะ ทรานซิ

ซัน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า 

 Matter and measurement, atomic structure, periodic system, representative elements, 

metal, nonmetal and transition elements, chemical bonding and molecular structure, stoichiometry, 

chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and 

bases, electrochemistry 
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244103    ฟิสิกส์เบื้องต้น  4(3-3-8) 

    Introductory Physics   

     คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและ

การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและการสั่น เทอร์

โมไดนามิกส์ แมเ่หล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

 Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, 

momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave phenomena 

and chaos, thermodynamics, electricity, basic electric circuits, modern physics 

 

146200     ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

               English for Specific Purposes 

 การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิตก าลังศกึษา 

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

related to students’ discipline 

 

226102    หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 2(1-2-3) 

    Principles of Problem Solving and Programming   

 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์

ปัญหา ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ผังงานและรหัสเทียม 

พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์  

 Computer components and functions, hardware and software interaction, problem 

analysis, problem solving methodology, programming planning and design using flowchart and 

pseudo code, fundamentals of computer programming and applications 

 

261111    กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

    Engineering Mechanics I 

   เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ระบบแรงและผลลัพธ์ สภาพสมดุลในสองมิติและสามมิติ 

โครงถัก โครงกรอบและเครื่องมือกล จุดเซนทรอยด์ แรงกระจายและการประยุกต์ใช้หลักการของ  

แรงกระจาย ความเสียดทาน แรงเสียดทานในเครื่องมือกล งานเสมือนและเสถียรภาพของสมดุล 

โมเมนตค์วามเฉื่อยของพืน้ที่ 
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   Vector, Newton's Laws of Motion forces system and resultant, equilibrium in two and 

three dimensions, truss, frames and machines, centroid, distributed forces and its application, friction, 

friction in machines, virtual work and stability of the equilibrium, area moment of inertia 

 

261209    ความร้อนและของไหล 3(3-0-6) 

     Thermofluids 

     หลักการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ พลังงานและการถ่ายโอน

พลังงาน กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร ์การวิเคราะหพ์ลังงานส าหรับระบบปิด การวิเคราะหม์วลและ

พลังงานส าหรับระบบเปิด กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น คุณสมบัติ

ของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการของแบร์นูลลี 

ลักษณะการไหลของของไหล การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การน าความร้อน การพาความร้อน และ

การแผ่รังสีความร้อน 

     Basic concepts of thermodynamics, properties of pure substances, energy and energy 

transfer, the first law of thermodynamics, energy analysis of closed system, mass and energy 

analysis of control volumes, the second law of thermodynamics, fundamentals of fluid mechanics, 

properties of fluids, fluid statics, conservation of mass, momentum and energy, Bernoulli’s equation, 

flow characteristics of fluids, fundamentals of heat transfer, heat conduction, convection and radiation 

 

261394    ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2)  

     Mechanical Engineering Laboratory  

     พื้นฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการทดลอง

กลศาสตร์ กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล การทดลองเทอร์โมไดนามคิส์ 

     Basic of experimentation, data collection, experimental investigation of mechanics, 

mechanics of solid and mechanics of fluids, experimental investigation in thermodynamics 

 

262202    วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(2-3-6) 

     Fundamental of Electrical Engineering 

     การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น วงจร

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักการเบือ้งตน้ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หมอ้แปลง 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและการใช้มอเตอร์กระแสสลับ หลักการของระบบหนึ่งเฟสและสามเฟส 

ระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน การอา่นแบบไฟฟ้า 
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     Basic DC and AC circuit analysis, basic electronic circuit, introduction to DC and AC 

electrical machinery, transformer, AC motors and their uses, concepts of one and three-phase 

systems, electrical system in building and factory, electrical drawing reading 

 

264101    วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

    Engineering Materials   

    ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพของวัสดุ  

    Relationship between structures, properties, production processes and applications of 

main groups of engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium 

diagrams and their interpretation, mechanical properties and materials degradation  
 

264102   แนวคดิแบบผู้ประกอบการ 1(0-3-2) 

    Entrepreneurial Mindset 

     บทน าสู่การเริ่มต้นธุรกิจ องค์กรธุรกิจขนาดย่อมส าหรับผู้ประกอบการมือใหม่ ธุรกิจ

ออนไลน์และการตลาดดิจิตัล ธุรกิจสตาร์ทอัพ เกมส์และอีสปอร์ต เทคโนโลยีทางการเงิน นวัตกรรม

ทางเทคโนโลยี ทฤษฎีและแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสมัยใหม่ ทักษะส าคัญแห่ง  

การประกอบการ กระบวนการคิดส าหรับการประกอบการ กระบวนการธุรกิจ การสร้างแผนธุรกิจเบื้องต้น 

แบบจ าลองธุรกิจ และองค์ประกอบหลัก กรณีศึกษา 

     Introduction to business creation, SMEs for new entrepreneur, online business and digital 

marketing, start up business, games and e-sport, financial technology, technologies innovation, 

entrepreneurship theories and concepts, modern entrepreneur, entrepreneurial skills set, 

entrepreneurial mindset, business process, basic business plan formulation, business model canvas 

and components, and case studies 

 

264109    ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวศิวกรรมและการใช้งาน 1(0-3-2) 

     Engineering Tools and Operations Laboratory  

    ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ท างาน

ด้วยมือ งานเครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผน่  
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    Safety in industrial workshop, measuring tools, instruments tools and basic engineering 

tools, tools and machines using techniques, basic practice of small handtools, machinery, welding 

and sheet metal 

 

264201    กรรมวิธีการผลิต 3(2-3-6) 

     Manufacturing Processes  

      พืน้ฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุ การปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุด้วย

ความร้อน คุณสมบัติความแข็งของโลหะ กระบวนการเกิดความแข็งที่ผิวของโลหะ การขึ้นรูปโลหะผง 

การขึ้นรูปโลหะแผ่น กระบวนการหลอ่โลหะ การตกแตง่ผิวส าเร็จ การขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี 

นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้นในทางอุตสาหกรรมการผลิต 

     Introduction to manufacturing processes, properties of material, heat treatment methods 

for materials, hardness testing method of materials, surface hardness method of materials, powder 

metallurgy, sheet metal forming methods, metal casting methods, surface finishing methods, CNC 

machining methods, introduction to nanotechnology in manufacturing methods 

 

264202    สถิติวิศวกรรม 3(0-3-6) 

     Engineering Statistics 

    ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ 

ไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การวิเคราะหก์ารถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สถิตสิ าหรับการแก้ปัญหา

ในงานวิศวกรรม  

   Probability theories, random variable, expected value, discrete and continuous 

probability distribution, sampling, inference statistics, hypothesis testing, analysis of variance, 

regression and correlation analysis, the statistics for problem solving in engineer field 

 

264203    เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(0-3-6) 

     Engineering Economics   

    หลักการและเทคนิคพื้นฐานส าหรับการวิ เคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิง

เศรษฐศาสตร์ มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สนิ 

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินภาษี

เงินได้  
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    Basic principles and techniques for economically analysis of engineering project, net 

present value, methods of project comparison, analysis of replacement, breakeven point analysis, 

depreciation, risk analysis and uncertainty, estimating income tax consequences 

 

264204    สเปรดชีตส าหรับวิศวกรรมสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

     Spread Sheet for modern engineering 

    วิธีประยุกต์ใช้สเปรดชีทในงานเอกสาร การออกแบบสเปรดชีทส าหรับเก็บข้อมูล การสรุป

ข้อมูลในรูปแบบกราฟ การสรุปข้อมูลในรูปแบบตารางน าเสนอ การประยุกต์วิชอลเบสิกแอพพิเคชั่นเพื่อ

สร้างโปรแกรมอย่างง่ายได้ 

    Applying spreadsheet for documentation, designing spreadsheet for data collection, 

summarizing data via graph, summarizing data via PIVOT table, applying Visual Basic Application 

(VBA) to create basic program 

 

264211    กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 3(2-3-6) 

     Advanced Manufacturing Processes   

    กรรมวิธีในการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ กรรมวิธีในการผลิตเกลียวและเฟืองประเภทต่างๆ 

เทคนิคการตัดและขึน้รูปโลหะช้ันสูง กรรมวิธีของการเช่ือมโลหะ โลหะวิทยาของการเช่ือม การวิเคราะห์

การแตกของรอยเชื่อม การทดสอบรอยเชื่อมแบบไม่ท าลายสภาพ การทดสอบรอยเชื่อมแบบท าลาย

สภาพ ผูต้รวจสอบงานเชื่อม และกรรมวิธีการขึน้รูปโลหะในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร 

     Metal cutting methods, thread and gear methodology and forming methods, adcanced 

machining methods, metal welding methods, microstructural analysis of welding parts, analysis of 

welding defect, destructive and nondestructive testing methods of welding, welding inspection, 

micro/nano-manufacturing methods 

 

264212    การควบคุมและประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 

     Quality Control and Assurance   

    การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุม การ

วิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการวัด แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

ความเช่ือถอืได้ทางวิศวกรรม การประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพ  

    Statistical process control (SPC), 7 qc tools, control chart, process capability analysis (PCA), 

measurement system analysis (MSA), acceptance sampling plan (ASP), reliability engineering, quality 

assurance, quality management, quality standard system  
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264213    การวเิคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 3(3-0-6) 

     Industrial Business Analysis and Investment    

    ระบบและข้อมูลทางการบัญชีต้นทุน งบการเงินเพื่อการวิเคราะห์องค์กร บทบาทของการบัญชี

ที่มีต่อกิจการ หลักการทางบัญชี การวางแผน การตัดสินใจ และวิเคราะห์งบการเงิน หลักการเบื้องต้น

เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ การประเมนิศักยภาพธุรกิจขนาดต่างๆ ในอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน การเลือก

แนวทางและเครื่องมอืที่การลงทุน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษากรณีตัวอย่าง  

    Accounting systems and information, relevant cost and financial corporate analysis, roles 

of accounting in entity, accounting principles, planning, decision making and analysis of financial 

statements, fundamental principles of revenue recognition, assessing potential of various sites 

businesses of various sizes in investment industry, indicating investment approach and investing 

tools, related laws and case studies 

 

264214    การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3(3-0-6) 

     Design and Analysis of Experiment  

    แนวความคิดและหลักการขั้นพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง การออกแบบการ

ทดลองส าหรับการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบพหุคูณ  

การตรวจสอบแบบจ าลอง การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล การออกแบบการทดลองแบบ

แฟคทอเรียลบางสว่น การออกแบบการทดลองของทากูชิ 

    Basic concepts and principles of experimental design, experimental designs for 

engineering problem solving, analysis of variance, multiple comparisons, model checking, factorial 

designs, fractional factorial design, Taguchi’s method 

 

264305    การวเิคราะห์โครงสร้างจุลภาค 3(3-0-6) 

   Microstructure Analysis  

    ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของกล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การ
เตรียมตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างในระดับมหภาคและจุลภาคของโลหะกลุ่มเหล็กและนอก
กลุ่มเหล็ก องค์ประกอบวัฏภาค โครงสร้างทางจุลภาค การวิเคราะห์สัดส่วนวัฏภาคและวัดขนาดเกรน
ในภาพโครงสร้างจุลภาค การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคโดยใช้การวิเคราะห์ทางด้านภาพด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอน โครงสรา้งจุลภาคของโลหะและโลหะที่ผ่านกระบวนการ
อบชุบด้วยความรอ้น 

    Theories and principles of optical microscope and electron microscope, sample 

preparation for macrostructure and microstructure analyses of ferrous and non-ferrous metals, phase 

composition, microstructure, quantitative phase analysis and grain size measurement in 
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microstructure, microstructure analysis through image analyzer by optical microscope and electron 

microscope, microstructure of metals and heat-treated metals 

 

264306    เทคโนโลยีวัสดุประกอบส าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

    Composites Technology for Industry  

    บทน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุประกอบ การจ าแนกประเภท องค์ประกอบมูลฐานของวัสดุ
ประกอบ คุณลักษณะและสมบัติขององค์ประกอบของวัสดุประกอบ วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิเมอร์ 
และเซรามิกส์ กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง 

   Introduction of composites technology, classification, basic elements of composites, 
characteristics and properties of composites, metal matrix composite, polymer matrix composite, 
ceramic matrix composite, related manufacturing and their applications for industry, related 
laboratories 

 

264307    นาโนวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุส าหรับกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 

    Nanomaterials and nanotechnology for energy storage  

    แหล่งก าเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ผลกระทบของการใช้พลังงานน้ ามันและ

ถ่านหินต่อสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของแหล่งพลังงาน พลังงานทดแทน และการ

น ามาใช้ในอนาคต แหล่งก าเนิดพลังงานสะอาด เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 

ระบบความร้อนร่วม พลังงานชีวมวล เซลล์เชื้อเพลิง หลักการ ที่มา ความส าคัญของวิทยาศาสตร์นาโน

และนาโนเทคโนโลยี นิยามของวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี ประเภทของวัสดุนาโน เครื่องมือ

ตรวจสอบวัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์นาโนแท้และเทียม ความปลอดภัยด้านนา

โน แนวโน้มการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้งานนาโนเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวัน วัสดุนาโนส าหรับการผลิตและการการจัดเก็บพลังงาน การสังเคราะห์การวิเคราะห์และ

การประยุกต์ใช้งานวัสดุนาโนที่ใช้ส าหรับแหล่งพลังงานต่างๆ เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง ตัวเก็บ

ประจุยิ่งยวดและแบตเตอรี่ 

   Energy sources, human and energy utilizations, impacts of oil and coal consumptions to 

environment, present and future status of energy, renewable energies and their future use, clean 

energy sources, photovoltaic, wind power generation, combined heat power system, biomass 

energy, fuel cells, introduction to underlying principles, history, importance of nanotechnology and 

nanoscience, definitions of nanoscience and nanotechnology, types of nanomaterials, investigation 

tools, nanotechnology in nature, genuine and pseudo nano-products, nano-safety, future research 

trends, innovations with simple nano-technolgy applications in daily life, nanomaterials used for 
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energy production, storage, transmission and conservation, synthesis, characterization, application of 

nanomaterials used for energy sources, solar cells, fuel cells, supercapacitors and batteries 

 

264308    อาสาพัฒนาเพื่อชุมชน 3(3-0-6) 

     Community Development Voluntary for Engineers 

    จิตอาสาเพื่อชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อที่น่าสนใจในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บริการวิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและการจัดการโครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุม

วางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกิจกรรมอาสา พื้นฐาน

งานก่อสร้าง งานไฟฟ้าพื้นฐาน พื้นฐานทางด้านระบบท่อประปาและปั๊มน้ า การเขียนรายงานและการ

น าเสนอโครงการ 

     Voluntary mind for community, engineering voluntary, interesting topics in arts and 

culture preservation, academic services and student activities, project development and 

management, SWOT analysis, ZOPP approach, TOWS matrix, Deming cycle, basic engineering works 

for voluntary, basic construction, basic electrical works, basic plumbing and pumps, project reports 

and presentation 

 

264309    พื้นฐานงานไม้และการประดิษฐ์ 3(2-3-6) 

     Foundamental of Woodworking and Invention   

     ความรู้พื้นฐานทางวัสดุ เครื่องมอื การใช้งาน และความปลอดภัยส าหรับงานไม้ กรรมวิธีการผลิต

ส าหรับงานไม้ เทคนิคการต่อและประกอบงานไม้ การประยุกต์ใช้เพื่อในการออกแบบและประดิษฐ์งานไม้ 

     Fundamental of materials, tools, using and safety in woodworking, manufacturing of 

wood working, wood joint and assembly techniques, wood working design and making 

 

264311    การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

     Production Planning and Control  

    ระบบการผลิตแบบต่างๆ เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์  การวางแผนการ

ผลิตและการควบคุม การจัดการวัสดุคงคลัง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตและการจัดการ

วัสดุคงคลัง การวางแผนความตอ้งการวัสดุ พืน้ฐานการจัดสมดุลสายการประกอบผลติภัณฑ์ 

 Introduction to various production systems, product demanded forecasting techniques, 

production planning and control, inventory management, production planning and inventory 

management cost, materials requirement planning, fundamental of assembly line balancing 
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264312    การจัดการทางวศิวกรรม 2(2-0-4) 

     Engineering Management 

    โครงสร้างองค์กรและรูปแบบของวัฒนธรรมที่ถูกน ามาใช้งานในยุคปัจจุบัน  ความส าคัญ

และความสัมพันธ์ของแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ การบริหารจัดการองค์กร การสร้างทีมงาน การ

ท างานรว่มกับบุคคลที่อยู่รว่มกัน การเป็นผู้น าองค์กร 

    Organization structure and culture patterns in working today. importance and relationship 

of departments or units, organization management, team creation, working with co-worker, 

organization leadership 

 

264313    ผู้ประกอบการและการสร้างโมเดลธุรกิจ 2(2-0-4) 

     Entrepreneurship and Business Model  

 การสร้างธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแผนธุรกิจ  แบบจ าลองธุรกิจ และ

องค์ประกอบหลัก เทคนิคและเครื่องมือส าหรับสร้างแบบจ าลองธุรกิจ การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะคู่แข่งทางธุรกิจ กลยุทธ์ทาง

การตลาดยุคใหม่ส าหรับการปรับตัวของภาคธุรกิจ เครื่องมือการส ารวจความต้องการผู้บริโภค การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และงานบริการสมัยใหม่ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพส าหรับงานด้าน

ออกแบบ กรณีศกึษา 

 Business creation, business process, business plan, business model canvas and 

components, techniques and tools for business model, SWOT analysis, value chain analysis, 

benchmarking analysis, new marketing strategies for adaptive business, tools for customers’ needs 

survey, modern products and services design, quality function deployment for design projects, and 

case studies 

 

264314    วิศวกรรมเคร่ืองมือ 2(1-3-4) 

     Tool Engineering   

    ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด

ละเอียด ตัวน าเจาะและตัวจับยึดแบบต่างๆ งานกดขึ้นรูปและออกแบบเเม่พมิพ์ 

    Metal cutting theories, cutting tools, coolants, measurement standard, precision 

measurement, jigs and fixtures, punch and die design 
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264315    การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

     Industrial Plant Design   

    หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบ

เบื้องต้นในการวางผังโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การวิเคราะห์การไหลของ

วัสดุ การวางแผน และวิเคราะหส์ิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิต การก าหนดความสัมพันธ์

ของหน่วยงาน ผังโรงงานแบบต่าง ๆ ส าหรับงานบริการ และงานสนับสนุนการผลิต การขนถ่ายวัสดุ การ

ใช้คอมพิวเตอรช่์วยในการวางผัง โรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน 

   Principles of industrial plant design, plant location selection, plant layout problems, basic 

types of plant layout, product and process analysis, material flow analysis, facilities planning and 

analysis, activity relationship determination, various layout types of auxiliary and supporting units, 

material handling system, computer aided plant layout, factory acts 

 

264316    การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-4) 

     Computer Programming for Industrial Engineering     

    การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการส าหรับเก็บข้อมูล ท าความสะอาด

ข้อมูล เชื่อมตอ่ฐานข้อมูล วิเคราะหข์้อมูลด้วยสถิติพืน้ฐาน สร้างกราฟแสดงผลของข้อมูล สร้างตัวแบบ

ส าหรับการพยากรณ์เพื่อใชส้ าหรับการตัดสินใจ  

    Computer languages in industrial engineering for data collection, data cleaning, database 

connection, data analysis with basic statistics, creating data visualization by graph, creating prediction 

models for decision-making 

 

264321    การวจิัยด าเนนิงาน 3(3-0-6) 

     Operations Research   

    วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงาน 

อุตสาหกรรมสมัยใหม่ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการใช้งาน โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง 

ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของแถวคอย  แบบจ าลองสินค้าคงคลัง การจ าลองเหตุการณ์ในกระบวนการการ

ตัดสินใจ   

    Basic methodology of operations research in modern industrial engineering problem 

solving, mathematical model and usage, linear programming, transportation model, game theory, 

queuing theory, inventory model, simulation in decision making process 
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264322    การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 3(0-3-6) 

     Industrial Work Study 

    ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการน าไปใช้ด้านการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 

รวมถึง แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เครื่องจักร การศกึษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด 

หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให้อัตราความเร็ว ระบบข้อมูลมาตรฐาน 

การสรา้งสูตรการหาเวลา การสุ่มงาน ค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ และการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆในการศกึษาการ

เคลื่อนไหว และเวลา  

    Knowledge, history, procedures and application of motion and time study, process chart, 

flow diagram, man-machine chart, micro-motion study, principles of motion economy, direct time 

study, performance rating, standard data system, time formulas, work sampling, incentives system, 

application of motion and time study equipments 

 

264323    วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 

     Maintenance Engineering   

     หลักการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความ

น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการบ ารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการ

บ ารุงรักษาแบบป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบการควบคุมและส่งงาน

การบ ารุงรักษา องค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการบ ารุงรักษา ระบบการจัดการบ ารุงรักษาโดยใช้

คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุเครื่องจักร การจัดท ารายงานด้านการบ ารุงรักษา และดัชนี วัด

ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การจัดตัง้ระบบการซ่อมบ ารุง 

     Principles in industrial maintenance and total productive maintenance (TPM), 

failure statistics, reliability, maintainability and availability analysis, lubrication, preventive 

maintenance system and condition monitoring technologies, maintenance control and work order 

system, maintenance organization, personnel and resources, computerized maintenance 

management system (CMMS), life cycle management, maintenance reports and key performance 

indexes, maintenance system development 

 

264331    การประยุกต์ใช้สถติิเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 3(2-3-6) 

     Applied Statistics in Quality Improvement  

    หลักการและทฤษฎีการปรับปรุงคุณภาพ หลักการ PDCA และ DMAIC สถิติเชิงพรรณนา 

สถิติเชิงอนุมาน การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การออกแบบการทดลองเบื้องต้น การประยุกต์

โปรแกรมส าเร็จรูป การวิเคราะหแ์ละอภปิรายกรณีศึกษา   



54 

    Principles and theories in quality improvement, the principle of PDCA and 

DMAIC, descriptive statistics inference, statistical process control, basic experimental design, 

statistical software application analysis and interpretation for case studies 

 

264332    การจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 

     Simulation   

    การประยุกต์ใช้สเปรดชีทเพื่อวิเคราะห์ระบบแถวคอยเบื้องต้น วิธีการเก็บข้อมูล การท า

ความสะอาดข้อมูล การหารูปแบบการกระจายตัวของข้อมูล การสร้างตัวแบบการจ าลองสถานการณ์ 

การปรับเปลี่ยนตัวแปรน าเข้าของแบบจ าลองเพื่อหาผลลัพธ์ในรูปแบบสถิติอันน าไปการตัดสินใจที่

เหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอน 

 Application of spreadsheets for basic queuing analysis, data collection, data cleaning, 

fitting data distribution, creating simulation models, modifying input variables model to find statistical 

results leading to appropriate decision-making under uncertainty situations 

 

264333    การวเิคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบท านายทางอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

     Data Analytic and Industrial Prediction Model   

    วิเคราะหข์้อมูลและใชเ้ครื่องมอืสถิตเิชิงนวัตกรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

การจัดการธุรกิจ สุขภาพ การเงินและการตลาด การวิเคราะห์รูปแบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ในระบบที่

ซับซ้อนภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลาย พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง ด้วยการเรียนรู้

แบบมีผู้ฝึกสอนและไม่มีผู้ฝึกสอน ความสัมพันธ์ของข้อมูล การท านาย พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน 

ช่วยสนับสนุนการวางแผนทางอุตสาหกรรมและธุรกิจ  

   Data Analysis and innovative statistical tools application for manufacturing processes 

decision making, business management, healthcare, finance and marketing. modern economic 

analysis in complex systems and multi scenario, analytical methods development with machine 

learning with supervised learning and unsupervised learning technique, relationship of data, 

predictions, user behavior to support industrial and business planning 

 

264334    ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

     Game Theory and Business Strategy 

    บทน าสู่ทฤษฎีเกม กฎเกณฑ์ กลยุทธ์การแขง่ขันทางธุรกิจ และผลรางวัล แนวคิดดุลยภาพ

ของเกม ดุลยภาพแบบแนช ดุลยภาพแบบแมคซิมิน กลยุทธ์การก าจัดกลยุทธ์แย่ที่สุด ทฤษฎีเกมแบบ

ร่วมมือและแบบไม่ร่วมมือ ทฤษฎีเกมที่มีผู้เล่นพร้อมกันและแบบผลัดกันเล่น ทฤษฎีเกมแบบเกื้อกูลกัน
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และแบบขับเคี่ยวกัน ทฤษฎีเกมแบบแขง่ขันครัง้เดียวและแข่งซ้ าหลายครั้ง ทฤษฎีเกมแบบผลรางวัลคงที่

และผลรางวัลไม่คงที่  การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม การปกป้องและการยึดอ านาจทางการ

ตลาด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมส าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ  

    Introduction to game theory, rules, strategies of business competition and 

payoffs, concept of game equilibrium, Nash equilibrium, maximin equilibrium, iterated elimination of 

dominated strategy, cooperative game theory and non - cooperative game theory, simultaneous 

games and sequential games, one-shot games and repeated games, constant sum games and non-

constant sum games, business strategic combination, protection and market power retain, the 

implementation of game theory for business decision making 

 

264341    การเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 

     Industrial Productivity Improvement  

    หลักการ แนวคิด ของการเพิ่มผลผลิต หลักการของระบบการผลิตแบบโตโยต้าและแบบ

ลีน เครื่องมือลีน แผนผังสายธารคุณค่า การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ประสิทธิผลของ

เครื่องจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว วิธีการน าระบบลีนไปใช้ หลักการพื้นฐานและวิธีการ

พัฒนาคุณภาพด้วยวิธีซิกซิกม่า  

    Principles and concepts of productivity improvement, principles of TOYOTA production 

system and lean production system, lean tools, value stream mapping, total productive maintenance, 

overall equipment effectiveness and quick changeover, lean implementation, basic principles and 

implementation of quality improvement by six – sigma  

 

264342    จติวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

     Industrial Psycology 

    จิตวิทยาการท างานเบื้องต้น ความส าคัญ หลักการและ แนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

การท างานร่วมกัน ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมของงาน ปัญหาสุขภาพจิต ในโรงงานอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร การท างานร่วมกันเป็นทีมและเป็นองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม

องค์กรและความพึงพอใจใน การท างาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การฝึกอบรมและการ

พัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและมนุษย์

สัมพันธ์ในการท างาน การปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ความร่วมมืออันดีในที่

ท างาน 

     Fundamental of work psychology, importance, principles and concepts of industrial 

psychology, work interaction between man and work environment, mental health problems in 
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industry, human behavior in organization, team working, work organization, attitudes, values, 

organizational culture and work satisfaction, communication, cooperation, training and human 

resource development, work recognition and motivation, reward techniques, human relations, 

instillingmind-set of safety, work participation 

 

264343    การยศาสตร์ 3(3-0-6) 

     Ergonomics   

    บทน าเกี่ยวกับการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น ชีวกลศาสตร์ การ

จัดท าฐานข้อมูลทางสรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและเครื่องจักร การ

ประยุกต์ใช้ การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร สถานีงาน และสถานที่

ปฏิบัติงานในงาน อุตสาหกรรม  

     Introduction to ergonomics, introduction to anatomy and physiology, analysis of 

biomechanics, physiology database making in industrial engineering, man-machine interaction, 

application of ergonomics for designing tools, equipments, machines, workstations and workplaces in 

industrial work 

 

264351    การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

     Logistics and Supply Chain Management 

    หลักการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ความส าคัญของโลจิสติกส์และการ

จัดการ ห่วงโซ่อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบความร่วมมือ บทบาทของโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมในห่วงโซ่ อุปทาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  การวางแผน

ห่วงโซ่อุปทานความส าคัญของ การบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การ

จัดซื้อในงานโลจิสติกส์และในขั้นตอนหว่ง โซ่อุปทาน แนวโน้มโลจสิติกส์และหว่งโซ่อุปทานของโลก   

    Principles of logistics and supply chain management, importance of logistics and supply 

chain management on economic and corporation systems, roles of industrial logistics on supply chain, 

computer and information technology for logistics, logistics and supply chain planning, importance of 

customer service, inventory management, transportation, packaging, purchasing in logistics and 

supply chain operation, trends of global logistics and supply chain 
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264352    การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(2-3-6) 

     Inventory & Warehouse Management    

    การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง โอกาส และ

บทบาทของคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบคลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า การวาง

ผังศูนย์กระจายสินและค้าคลังสินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุ แบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์และ

การออกแบบคลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ บทบาทของ

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบช้ันวาง การจัดการระบบ

ข้อมูลโลจิสติกส์ส าหรับคลังสินค้า การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่ง 

และกิจกรรมในคลังสินคา้ กรณีศกึษา 

    Guidelines for management of warehouse and distribution center, trends, changes and 

opportunity and roles of warehouse in supply chain, warehouse design and location selection, 

warehouse and distribution center layout, flow of material planning, simulation model for analysis 

and design of warehouse and distribution network, economic factor determination, roles of warehouse 

and distribution center for both domestic and foreign, shelves design, logistics information system 

management of warehouse, safety risk management in warehouse, transportation and warehouse 

activities, case study 

 

264353    การบรหิารระบบราง 3(3-0-6) 

     Railway System Management    

     ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานของการขนส่งระบบราง การวิเคราะห์และวางแผนส าหรับ

ปฏิบัติการการเดินรถ การบริหารจัดการสถานีและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับระบบราง การ

ประยุกต์ใชใ้นการวางแผนระบบขนส่งมวลชนและโลจสิติกส์ 

      Theories and basic knowledge of rail transportation, analyzing and planning for railway 

operation, station and railway system facilities management, application for public transport and 

logistic planning 

 

264361    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต 3(2-3-6) 

     Computer Aided Design and Manufacturing  

    หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้าง

ชิน้งาน แบบ 2 มิติ 3 มิติ พืน้ผิวและทรงตัน หลักการพืน้ฐานของเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การเขียน

โปรแกรมควบคุมเชิงเลข การอินเทอโปเลทในระบบการผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกล

ควบคุมเชงิตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์   
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  Introduction to computer graphics, 2D, 3D, surface and solid computer modelling, 

fundamental in numerical control machine, numerical control programming, interpolation in 

manufacturing system, machine control devices, CNC machines 

 

264362    การผลิตอัตโนมัติ 3(2-3-6)   

 Automation Manufacturing 

     หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติ ในการผลิต หลักการพื้นฐานของระบบและ

ส่วนประกอบที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ การควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิคในกระบวนการผลิต การ

ออกแบบวงจรบนตัวควบคุมลอจิกที่สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การควบคุมเครื่องมือกลเชิงตัวเลข

เทียบกับการควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช้ ระบบการประกอบ

อัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟเอ็มเอส) และอื่นๆ 

      Basic principles of automation systems in manufacturing, basic principles of operation of 

systems and components used in automation systems, pneumatic and hydraulic control in a 

manufacturing process, circuit diagram design based on Programmable Logic Controller (PLC), 

numerical control machine tools compared to manual and automatic control, automation system 

design by applying relevant component automated assembly systems, Flexible Manufacturing Systems 

(FMS) and so on 

 

264363    นาโนเทคโนโลยีทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 

     Engineering Nano Technology  

    ความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนวัสดุ รูปแบบการสร้างวัตถุนาโน พื้นฐานของวัสดุนาโน 

วิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมของวัสดุไมโครและนาโน คุณสมบัติทางแสงของโครงสร้างนาโน 

คุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างนาโน คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของโครงสร้างนาโน การจ าแนก

คุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบต่างๆ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม การขึ้นรูปวัสดุนาโน ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีทางด้าน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย์ 

     Definations of nanotechnology, pattern of nanomaterials, micro/nano-architectural 

design methods, optical properties of nanostructures, mechanical properties of nanostructures, 

electromagnetic properties of nanostructures, micro/nano-structural analysis by scanning electron 

microscopic method (SEM), atomic force microscopic analysis (AFM), conventional-micro/nano 

fabrication methods, unconventional-micro/nano fabrication methods, nanotechnology application in 

agricultural, food industries and medical 
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264364    หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 

     Selected Topics in Industrial Engineering    

    หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์

ด้วยหลักวิชาการ การน าเสนอความรูแ้ละการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

     Interesting and new topics in industrial engineering, data searching, data analysis based 

on academic principles, presenting knowledges and application in industrial engineering 

 

264391    โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-2) 

     Industrial Engineering Project I  

     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอ  

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ 

     Investigation, data collection, analysis, proposal writing, presentation, discussion and 

answering questions in industrial engineering topic 

 

264392    ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  1 หน่วยกิต 

     Skills and Experience in Industrial Engineering 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม  

อุตสาหการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

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

in private or government sectors 

 

264411    การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโมเดลธุรกิจ 3(2-2-5) 

     Feasibility Study for Business Model   

    บทน าสู่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์และศึกษาผลปัจจัยต่าง ๆ 

เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม  การศึกษาด้านการตลาด การศึกษาด้าน

วิศวกรรม การศึกษาด้านการบริหารและจัดการองค์กร การศึกษาด้านเงินลงทุน  การศึกษาด้าน

เศรษฐศาสตร์ การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศึกษาความ

เป็นไปได้จากกรณีศกึษาของโครงการ  

    Introduction to feasibility study, analysis of factors related to feasibility of industrial 

projects, marketing study, engineering study, management study, financial study, economic study, 

environment study, case study of feasibility projects   
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264412    วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

     Safety Engineering   

    ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงาน

อุตสาหกรรม ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสียหรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการ

ออกแบบการวิเคราะห์และการควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ท างาน หลักการจัดการความ

ปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย องค์ประกอบด้านมนุษย์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม เบื้องต้น  การ

ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย การจัดการกัมมันตรังษี 

    Safety in factory, hazards and accident in industry, frequency and severity of accident, 

loss prevention and solving accident problems by design, analysis and control of workplace hazards, 

safety management, safety laws, human element and industrial psychology, fire protection system 

design, radioactive management 

 

264413    ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2) 

   Industrial Engineering Laboratory  

    การบูรณาการระหว่างรายวิชาการศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ  การควบคุม

คุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต และการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม สู่การปฏิบัติ 

     Integration between industrial practice studies, quality control production planning and 

control and industrial plant design to actual practice 

 

264491    โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2  1(0-3-2) 

     Industrial Engineering Project II  

    การออกแบบ การทดลอง การเก็บบันทึกผลข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการ

ทดลอง การสรุปผล การน าเสนอ และรายงานโครงงาน 

    Design, experiment, data collection, analysis and synthesis, conclusion, presention, and 

project report 

 

264492    การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

     Professional Training  

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา

หการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

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

in private or government sectors 
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264493    สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต

 Co-Operative Education   

     การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม 

อุตสาหการในฐานะพนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

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

as a trainee in private or government sectors 

 
 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

  2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

  2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4  

  3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0 หมายถึง รายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาบริการให้กับหลักสูตรอื่น 

  3.2 เลข 1  หมายถึง รายวิชาเอกบังคับ 

  3.3 เลข 2  หมายถึง รายวิชาเอกบังคับ 

  3.4 เลข 3 หมายถึง รายวิชาเอกเลือก กลุ่มวทิยาศาสตร์ขอ้มูล 

      ในอุตสาหกรรม 

  3.5 เลข 4  หมายถึง รายวิชาเอกเลือก กลุ่มการบริหารจัดการ 

      ทางอุตสาหกรรม 

  3.6 เลข 5 หมายถึง รายวิชาเอกเลือก กลุ่มการจัดการโลจสีติกส์และ 

      ขนส่ง 

  3.7 เลข 6 หมายถึง รายวิชาเอกเลือก กลุ่มเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม 

      สมัยใหม่ 

  3.8 เลข 9 หมายถึง รายวิชาโครงงานและเสริมสรา้งประสบการณท์าง 

      วิศวกรรมอุตสาหการ 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายพจนศักดิ์ พจนา 35401002XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

D.Eng. Mechanical and Control 

Engineering 

Tokyo Institute of 

Technology, Japan. 

2559 

   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนอื 

2547 

2* นายอภิศักดิ์ วทิยาประภากร 18599000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2562 

   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2555 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

3* นายเอราวิล ถาวร 25601000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2564 

   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2555 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร   2551 

4 นายคมกฤต เมฆสกุล 35399000XXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. จติวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 

   วศ.บ. 

 

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  2543 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5* นายจักรทอง ทองจัตุ 35401002XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต

และอัตโนมัติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 

6 นายเอกชัย แผน่ทอง 15506000XXXXX ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 

   วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

2552 

7* นางสาวอัจฉราวดี แก้ววรรณดี 36599001XXXXX อาจารย์ Ph.D. Industrial and Systems 

Engineering 

The University of Oklahoma, 

USA. 

2558 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2546 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

8* นายอธิคม บุญซื่อ 35599001XXXXX อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 
 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ประสบการณ์ภาคสนามมีส่วนช่วยให้นิสิตน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการและประยุกต์ใช้กับ

งานจรงิ โดยในหลักสูตรได้ก าหนดให้นสิิตลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนี ้

 1. 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ โดยให้นิสิตได้เข้าไปฝึกฝน

ทักษะเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 280 ช่ัวโมง (จ านวน 3 หน่วยกิต) และ 
 2. 264492 การฝึกงาน (Professional Training) โดยใหน้ิสติได้เข้าไปฝึกฝนทักษะเป็นเวลาไม่นอ้ย

กว่า 580 ช่ัวโมง (จ านวน 6 หน่วยกิต) หรือรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 

โดยใหน้ิสติได้เข้าไปฝกึฝนทักษะเป็นเวลา 1 ภาคการศกึษา (จ านวน 6 หนว่ยกิต) ในสถาบัน องค์กรของ

รัฐและ/หรือเอกชน ที่มกีารด าเนินงานทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ส าหรับรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ นิสิตต้อง

ฝึกฝนทักษะในองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่มีการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม

อุตสาหการ เพื่อให้นสิิตได้มกีารเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างานจริง ได้เรยีนรู้การท างาน

ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบ

วินัย และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์กรที่รับนิสิตเข้ารับการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์  

โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

 1. นิสิตสามารถเลือกสถานที่เข้ารับการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ได้เองแต่ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ผู้ประสานงานประจ าสาขาวิชา 

 2. สถานที่ฝึกต้องจัดให้มีวิศวกรอุตสาหการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ 

ซึ่งเรียกว่าวิศวกรพี่เลี้ยง เป็นผู้มอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมินผลการฝึกฝนทักษะ 

 3. สถานประกอบการต้องสามารถจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกฝนทักษะในวันเปิดท าการของสถาน

ประกอบการ วันละ 6 - 8 ช่ัวโมง ระยะเวลาในการฝึก 7-10 สัปดาห์ ทั้งนี้ รวมเวลาในการฝึก ต้องไม่น้อยกว่า 

280 ช่ัวโมง 

 4. สาขาวิชาต้องจัดให้มกีารปฐมนเิทศเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะให้นสิิต ก่อนที่นสิิตไปฝกึ 

 5. ในระหวา่งการฝึกฝนทักษะถือว่านิสติเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น และต้องปฏิบัติ

ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการนัน้อย่างเคร่งครัด 

 6. ในระหว่างการฝึกฝนทักษะนิสิตต้องบันทึกรายงานผลการฝึกในแต่ละวันโดยสรุปย่อเป็น

เนื้อความสั้นๆ และให้รวบรวมส่งให้สาขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝึก หรือตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาก าหนด 

 7. ในระหว่างการฝึกฝนทักษะสาขาวิชาต้องจัดให้มีอาจารย์ไปนิเทศนิสิตฝึกอย่างน้อย 1 ครั้ง  

ซึ่งอาจเป็นการนเิทศ ณ สถานที่ฝึก หรอื การนเิทศผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 8. เมื่อสิ้นสุดการฝึก สาขาวิชาต้องจัดให้นิสิตมีการเผยแพร่ผลการฝึกงานในรูปแบบของ

รายงาน การน าเสนอปากเปล่า หรอืแบบโปสเตอร์ 
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 9. กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่นิสิตไม่สามารถฝึกได้ครบ 280 ช่ัวโมง หรือ ได้รับรายงานจากสถาน

ประกอบการว่านิสิตกระท าผิดกฏร้ายแรงของบริษัท ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูล 

และเสนอใหค้ณบดีเป็นผู้ตัดสนิชีข้าด 

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

ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตได้รับทราบก่อนการ

ฝกึฝนทักษะ 

 ส าหรับรายวิชา 264392 การฝึกงาน นิสิตต้องฝึกงานในองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่มีการ

ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้นิสิตได้มีการเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณใ์นการท างานจรงิ ได้เรยีนรู้การท างานรว่มกับผูอ้ื่นที่มคีวามแตกต่างหลากหลายในสห

สาขาวิชา ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับขององค์กร

ที่รับนิสติเข้าฝกึงาน โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

 1.  นิสิตสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้ เองแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์  

ผูป้ระสานงานประจ าสาขาวิชา 

 2. สถานที่ฝกึงานต้องจัดใหม้ีวิศวกรอุตสาหการหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ

ซึ่งเรียกว่าวิศวกรพี่เลี้ยง เป็นผู้มอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมินผลการฝึกงาน 

 3. สถานประกอบการต้องสามารถจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในวันเปิดท าการของสถาน

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

ฝกึงาน ต้องไม่น้อยกว่า 580 ช่ัวโมง 

 4. สาขาวิชาต้องจัดให้มกีารปฐมนเิทศเกี่ยวกับการฝึกงานให้นสิิต ก่อนที่นสิิตไปฝกึงาน 

 5. ในระหว่างการฝึกงานถือว่านิสิตเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น และต้องปฏิบัติ  

ตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการนัน้อย่างเคร่งครัด 

 6. ในระหว่างการฝึกงานนิสิตต้องบันทึกรายงานผลการฝึกงานในแต่ละวันโดยสรุปย่อเป็น

เนือ้ความสัน้ๆ และให้รวบรวมส่งใหส้าขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝกึงาน หรอืตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาก าหนด 

 7. ในระหว่างการฝึกงานสาขาวิชาต้องจัดให้มีอาจารย์ไปนิเทศนิสิตฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง  

ซึ่งอาจเป็นการนเิทศ ณ สถานที่ฝึกงาน หรอื การนเิทศผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 8. เมื่อสิ้นสุดการฝึก สาขาวิชาต้องจัดให้นิสิตมีการเผยแพร่ผลการฝึกงานในรูปแบบของ

รายงาน การน าเสนอปากเปล่า หรอืแบบโปสเตอร์ 

 9. กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่นิสิตไม่สามารถฝึกงานได้ครบ 580 ช่ัวโมง หรือ ได้รับรายงานจาก

สถานประกอบการว่านิสิตกระท าผิดกฏร้ายแรงของบริษัท ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวม

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

ทั้งนีอ้าจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชาต้องแจ้งเกณฑก์ารวัดและประเมินผลให้นิสติได้รับทราบก่อนการฝกึงาน 

 ส าหรับรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา นิสิตต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในองค์กรของรัฐหรือ

เอกชนที่เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบจัดสหกิจศึกษา (Partnership) และมีการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

งานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้นิสิตได้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างาน

จริง ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝึกความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับขององค์กรที่รับนิสิตเข้าฝึกงาน ซึ่งนิสิต

จะต้องปฏิบัติตามคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา 

หรือประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการสหกิจศึกษา

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการประเมนิผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนสิิต โดยมีขอ้ก าหนด ดังนี้ 

 1. นิสิตสามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เองแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้ประสานงานประจ าสาขาวิชา 

 2. นิสิตสหกิจศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องเข้ าร่วมโครงการ

เตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

 3. สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องจัดให้มีวิศวกรอุตสาหการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

สถานประกอบการซึ่งเรียกว่าวิศวกรพี่เลี้ยงหรอืผูน้เิทศงาน เป็นผู้มอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน 

และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกับคณาจารย์นเิทศสหกิจศกึษา 

 4. ในระหวา่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถือว่านิสิตเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น และ

ต้องปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการนัน้อย่างเคร่งครัด 

 5. ในระหวา่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาต้องจัดให้มอีาจารย์ไปนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา

อย่างนอ้ย 2 ครั้ง ซึ่งอาจเป็นการนเิทศ ณ สถานที่ฝกึงาน หรอื การนเิทศผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

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

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตได้รับทราบก่อนการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

  1. บูรณาการความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อน าไปปฏิบัติงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

ได้อย่างเหมาะสม 

  2. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ รวมทั้ง

แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

  3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
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  4. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร และเรียนรู้การท างานร่วมกับคนหมู่มากที่มี

ความแตกต่างกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได้ 

  5. มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มี

คุณภาพยิ่งขึน้  

 

 4.2 ช่วงเวลา   

  ประสบการณ์ภาคสนามประกอบด้วย 2 ช่วงเวลาคือ ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

และ ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย โดยมีรายละเอียดของเวลาการฝึกงานดังนี้ 

  4.2.1 ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน ส าหรับรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ 

ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  

  4.2.2 ช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ส าหรับรายวิชา 264492 การฝึกงาน หรือ 264493  

สหกิจศึกษา  

 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  เป็นไปตามตารางการท างานของหนว่ยงานที่นสิิตเข้ารับการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม

ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.3.1 รายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  

มีระยะเวลาฝึกประสบการณภ์าคสนามไมน่้อยกว่า 280 ช่ัวโมง 

  4.3.2 รายวิชา 264492 การฝึกงาน มีระยะเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนามไม่น้อยกว่า 

580 ช่ัวโมง 

  4.3.3 รายวิชา 264493 สหกิจศึกษา มีระยะเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1  

ภาคการศกึษา (16 สัปดาห์ หรอื 4 เดือน) 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลักสูตรก าหนดให้นิสิตด าเนินงานโครงงานหรืองานวิจัยผ่านการเรียนในรายวิชา 264391 

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ( Industrial Engineering Project I) และรายวิชา 264491 โครงงาน 

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (Industrial Engineering Project II) โดยก าหนดใหน้ิสติด าเนินงานเป็นกลุ่มหรอืเดีย่ว 

จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีได้ไม่เกิน 3 คน หัวข้อโครงงานที่นิสิตต้องศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน

วิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงงานทางด้านอื่นๆ ที่สามารถน าองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการไป

ประยุกต์ใช้ได้ โดยทั่วไปงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการจะแบ่งออกเป็น 8 แขนงวิชาย่อย คือ กลุ่มความรู้

ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
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กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุน กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ 

กลุ่มความรู้ดา้นการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มความรู้ดา้นโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

และกลุ่มความรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ กลุ่มความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ซึ่งนิสิตสามารถเลือกท าโครงงานได้ตามกลุ่มย่อยที่นิสิตสนใจและมีความถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มย่อยนั้น การประเมินผลรายวิชาโครงงานทางด้าน

วิศวกรรมอุตสาหการจะพิจารณาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และการน าเสนอของ

นิสติ โดยคณะกรรมการสอบโครงงาน คณะกรรมการสอบโครงงานประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

และอาจารย์ที่มคีวามเช่ียวชาญในโครงงานจ านวนอย่างน้อย 2 ท่าน 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

  5.2.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาของโครงงานได้ 

  5.2.2 สามารถปรับใช้ความรู้และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของ

โครงงานได ้

  5.2.3 สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของ

โครงงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

  5.2.4 มีความรับผดิชอบในการท างานตามการแบ่งงานที่มอบหมาย 

  5.2.5 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

เพื่อแก้ปัญหาของโครงงานได้ 

  5.2.6 มีทักษะในการเขียน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

  5.2.7 มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศึกษาให้ผู้รับฟังเข้าใจได้ และ

เชื่อมั่นในผลการศึกษาของนิสิต 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ 3 ส าหรับรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 1 และ 

  ภาคการศกึษาต้นของช้ันปีที่ 4 ส าหรับรายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

  ภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ 3 ส าหรับรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรม  

อุตสาหการ 1 และ 

  ภาคการศกึษาต้นของช้ันปีที่ 4 ส าหรับรายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  รายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1              1 หน่วยกิต 

  รายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2              1 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรยีมการ 

  กระบวนการเตรียมการจะด าเนินงานภายใต้รายวิชา โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

 1. นิสติจัดกลุ่มตามความสมัครใจ 2-3 คน และเลือกประเด็นที่สนใจ 

  2. หลังจากได้ประเด็นที่สนใจแล้ว นิสิตติดต่ออาจารย์ในสาขาวิชาขอให้อาจารย์รับเป็น

ที่ปรึกษาโครงงาน 

  3. หากอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้ว นิสติก าหนดหัวข้อโครงงาน และน าเสนอ

ถึงที่มาและความสาคัญของหัวข้อโครงงานที่เลือก เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

  4. นิสิตทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความซ้ าซ้อนของหัวข้อ ประเมิน

ความเป็นได้ที่จะด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ค้นหาหลักการที่อาจน ามาประยุกต์ใช้ในโครงการได้ หรือ

เปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อยนืยันความถูกต้องการผลที่ได้จากโครงงาน 

  5. นิสติก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

  6. นิสติศกึษารวบรวมหลักการหรอืทฤษฎีที่อาจจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการ 

  7. ก าหนดแผนการด าเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย 

  8. นิสิตจัดเตรียมรายงานข้อเสนอโครงงานฉบับเต็มเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

และยื่นขออนุมัติขอ้เสนอโครงการตอ่สาขาวิชา 

  9. สาขาวิชาแตง่ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการประกอบด้วยอาจารย์

ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาจ านวน 2 คน 

  10. นิสติน าเสนอข้อเสนอโครงการตอ่คณะกรรมการ 

  11. ให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงงาน ว่าสอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาหรือไม่ ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ มีความเหมาะสม

หรือไม่ หากคณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ให้คณะกรรมการตัดสินให้นิสิตสอบผ่าน และ 

ได้ล าดับขั้น S หากเห็นว่าไม่เหมาะสม อาจพิจารณาให้ปรับแก้ และอาจพิจารณาให้นิสิตได้ล าดับขั้น I 

นิสิตที่ไม่สามารถน าเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด นิสิต

จะได้ล าดับขั้น U 

  12. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงงาน ให้สาขาวิชาเสนอขออนุมัติ

งบประมาณสนับสนุนการท าโครงงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  กระบวนการประเมินผลจะด าเนินงานภายใต้รายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรม

อุตสาหการ 2 ทั้งนี้นิสิตต้องสอบผ่านในรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาก่อน 

จงึจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2 ได้ 
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  1. ในการด าเนินงานนิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้รับ

ทราบอย่างสม่ าเสมอ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานต้องเป็นผูป้ระเมินความก้าวหน้า ความถูกต้องของ

ระเบียบวิธีวิจัยที่นิสิตใช้ รวมถึงให้ค าแนะน าในกรณีที่นิสิตพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน

โครงงาน อย่างสม่ าเสมอ 

  2. สาขาวิชาต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อให้นิสิตแต่ละกลุ่มมีการน าเสนอความก้าวหน้า

อย่างนอ้ย 2 ครัง้ 

  3. เมื่อนิสิตได้ท าโครงงานจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่ได้ก าหนด

ไว้ในข้อเสนอโครงงาน ให้นสิิตจัดท ารายงานผลการด าเนนิโครงงานฉบับเต็ม 

  4. เมื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตยื่นความจ านง

ต่อสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของอาจารย์ เพื่อขอสอบโครงงาน 

  5. เมื่อนสิิตยื่นความจ านงขอสอบโครงงาน ให้สาขาวิชาแตง่ตัง้อาจารย์ในสาขาวิชาหรือ

นอกสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญในหัวข้อที่สัมพันธ์กับหัวข้อโครงงานของนิสิตเป็นกรรมการสอบ

โครงงานอย่างน้อย 3 คนซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาหรือนอกสาขาวิชา

จ านวน 2 คน 

  6. กระบวนการสอบ นิสิตต้องน าเสนอผลการด าเนินโครงงานต่อกรรมการสอบ

ประมาณ 10 - 15 นาที และตอบถามคณะกรรมการ การสอบควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 

  7. การประเมินผลมีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

   7.1 กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่านิสิตได้ด าเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์

และขอบเขตของโครงงาน และเนื้อหาของรายงานมีความถูกต้องสมเหตุสมผล ให้คณะกรรมการตัดสิน

ให้นสิิตสอบผา่นและได้ล าดับขั้น S 

   7.2 กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่านิสิตได้ด าเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์

และขอบเขตของโครงงานแล้ว แต่เนื้อหาของรายงานยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข คณะกรรมการอาจเสนอให้

แก้ไขรายงานและให้สอบใหม่ในระยะเวลาที่ก าหนด 

   7.3 กรณีที่นิสิตไม่สามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจพิจารณาให้ล าดับขั้น I หรอื U  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. สามารถมองภาพรวมของกระบวนการท างาน

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อท าการ

วินิจฉัยหาปัญหา เรียงล าดับความส าคัญ และระบุ

ถึงปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขได้ โดยค านึงถึง

ข้อจ ากัดและความเป็นไปได้ 

1. ก าหนดให้มี ก ารมอบหมายงานหรื อ

กรณีศึกษาในรายวิชาระดับพื้นฐานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการและระดับวิศวกรรม 

อุตสาหการประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการวินิจฉัย

ภาพรวมของปัญหาตามองคค์วามรูร้ายวิชา 

2. ก าหนดให้มี ก ารมอบหมายงานหรื อ

กรณีศึ กษา ในรายวิ ชาระดั บวิ ศวกรรม 

อุตสาหการประยุกต์และระดับวิชาชีพ โดย

มุ่งเน้นการวินิจฉัยภาพรวมของปัญหาด้วย

การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุต

สาหการ  

3. ก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264391 

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 

264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2 

2. สามารถสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและ

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในทางสังคม 

กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 

1. ก าหนดให้มี ก ารมอบหมายงานหรื อ

กรณีศึกษาในรายวิชาระดับพื้นฐานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการและระดับวิศวกรรม 

อุตสาหการประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการวินิจฉัย

ภาพรวมของปัญหาตาม องค์ความรูร้ายวิชา 

2. ก าหนดให้มี ก า รมอบหมายงานหรื อ

กรณีศึ กษา ในรายวิ ชาระดั บวิ ศวกรรม 

อุตสาหการประยุกต์และระดับวิชาชีพ โดย

มุ่งเน้นการวินิจฉัยภาพรวมของปัญหาด้วย

การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

3. ก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264391 

โครงงานทางวิศวกรรม อุตสาหการ 1 และ 

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

3. สามารถบูรณาการหลักการและทฤษฎีทาง

วิศวกรรมอุตสาหการร่วมกับซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 

1. การก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิ ชา 

264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรม อุตสาหการ 

และ 264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

4. สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ

และโน้มน้าวให้เกิดความสนใจ ตลอดจนสามารถ

รวบรวมและวิเคราะห์ผลตอบกลับเพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุง 

1. ก าหนดให้มี ก ารมอบหมายงานหรื อ

กรณีศึกษาในรายวิชาระดับพื้นฐานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการและระดับวิศวกรรม 

อุตสาหการประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการวินิจฉัย

ภาพรวมของปัญหาตามองคค์วามรูร้ายวิชา 

2. ก าหนดให้มี ก ารมอบหมายงานหรื อ

กรณีศึกษาในรายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการ

ประยุกต์และระดับวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการ

วินิจฉัยภาพรวมของปัญหาด้วยการบูรณา

การองคค์วามรูท้างวิศวกรรมอุตสาหการ 

3. ก าหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 264391 

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 

264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2  
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถใช้

ภาษาในการสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและการ

ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการแสดง

บทบาทสมมุติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และกิจกรรม

การน าเสนองาน/โครงงาน ที่ใช้ทักษะทาง

ภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่ใช้ในการ

สื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา สื่อสาร ทั้ง

ในห้องเรียนและจาก การน าเสนอผ่านงาน

ที่มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ สื่อสาร 

PLO 2 ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล

อย่างรู้เท่าทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในชีวติประจ าวันและ

ก า รท า ง าน  โ ด ยก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ 

โดยใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้น

ในชี วิ ตประจ าวั นและการท างาน 

ในอนาคต 

2.ให้ผู้เรียนน าเสนอและจัดการข้อมูล

โดยใช้ เทคโนโลยี ในรู ปแบบต่ าง  ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้

ในชีวติและจ าวันและการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ

การศกึษาและสืบค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศสื่อ 

และเทคโนโลยี  ( Information, Media and 

Technology Skills) ประกอบด้วยการรู้เท่าทัน

สารสนเทศ ( Information Literacy) และ  

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถ

จั ด ก า ร ชี วิ ต ต น เ อ ง

อย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย

แนวคิดที่ส าคัญ การท ากิจกรรมในช้ัน

เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 

(Activity Based Education)  

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) 

ความรอบรู้ ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบ

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน การสะท้อนการเรียนรู้ การอภิปราย

แบบกลุ่มและรายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ 

(Health Literacy) ความรอบรู้ ทางด้ าน

สั งคม  (Social Literacy) ความรอบรู้

ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental 

Literacy) และความรอบรู้ทางด้านการเงิน 

(Financial Literacy) 
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

รู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy)  

ในรูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

ส าคัญ ให้ความรู้  ส่ งเสริมให้ เกิด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้

ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้ เรียน 

รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

จัดการปัญหาของตนเองได้ อย่ าง

สร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิ้นงาน/โครงงานที่เกิด

จากความคิดของผูเ้รียนในการแก้ปัญหา

ของตนเอง 

PLO 4 ผู้ เรี ยนสามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่น และ

แสดงออกถึงคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา

การความรู้มาใช้ในการท ากิจกรรม/

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ชุ มชน เป็ น ฐ าน  ( Community Based 

Learning) เพื่ อท าให้ เกิ ดการท างาน

ร่วมกันของผูเ้รียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การท างานเป็นทีม ใช้ทักษะในการ

ด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ 

ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดย

เป็ นการเรี ยนรู้ ใ ช้ ปัญหาเป็ นฐาน 

(Problem Based Education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ

น าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking) 

 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural 

Skills) โดยผ่านการท างานเป็นทีม ในฐานะ

เป็นพลเมอืงที่มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ประ เด็ นปั ญหาทางด้ าน  สุ ขภาพ 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิดการ

อภปิราย และการน าเสนอแนวคิด   
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 5 ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกซึ่งทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

การพัฒนาตนเองและด ารงชีวิตอย่าง

มีคุณภาพ (Growth Mindset) ผา่นการ

เรียนการสอนจากสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ใน

การคิดวางแผนแก้ ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs Mindset) 

โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิด

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ 

Prototype ที่เกิดจากปัญหาการด ารงชีวติ

ประจ าวัน 

1 .  ประเมิ นความรู้ และพฤติ กรรม 

การเรียนรู้ตลอดชีวติของผูเ้รียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิดความเป็น

ผูป้ระกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเองเพื่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ 

ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผนสร้างสรรค์

ผ ล ง า น โ ด ย ใ ช้ ทั ก ษ ะ ค ว า ม เ ป็ น

ผู้ประกอบการและ กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) 

5 .  ป ร ะ เ มิ น จ ากก ารส ะท้ อ นคิ ด  

การอภปิราย และการน าเสนอแนวคิด 

PLO 6 ผู้เรียนสามารถ

ออกแบบนวัตกรรม

ท า ง วิ ช า ชี พ ด้ ว ย

กระบวนการคิด เ ชิง

ออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียน

บูรณาการความรู้ของหมวดรายวิชา

ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิด เ ชิง

ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้

ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

( Project Based Education) ใ น ก า ร

แก้ ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

1. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการของ

การคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การก าหนดปัญหาให้ชัดเจน  

การระดมความคิดการสร้างต้นแบบที่

เลือก และการทดสอบ 

2 .  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร เ รี ย น รู้ 

ผ่านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (4Cs) 

ประกอบด้วย  การคิดวิเคราะห์ (Critical 

Thinking)การสื่อสาร (Communication) การ
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
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ผู้ ใ ช้ประโยชน์ ได้  โดยเฉพาะเป็น

ประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

(Social Innovation) ผ่านกระบวนการ

ท างานเป็นทีม 

ร่วมมือ (Collaboration) และ ความคิด

สร้างสรรค ์(Creativity) 

PLO 7 ผู้เรียนสามารถ

ใ ช้ ง า น โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์ประเภทส

เปรดชีตกับงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 

เ พื่ อ ก า ร เ ก็ บ แ ล ะ

วิเคราะหข์้อมูลได ้

 

1. ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นผ่านเรียน

การสอนแบบบรรยายเพื่อปูพื้นฐาน

ทางดา้นทฤษฎี 

2. ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติผ่านการ

ใช้คอมพิวเตอร ์

 

1. ประเมินการเรียนรู้ผ่านการสอบใน

รูปแบบอัตนัยหรอืปรนัย 

2. ประเมินการเรียนรู้ผ่านการสอบ

ภาคปฏิบัติ 

3.  ประ เมิ นการ เ รี ยนรู้ จ าก ง านที่

มอบหมาย 

4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์จาก

การเข้าร่วมท ากิจกรรมการเรียนการ

สอนเชงิรุก (Active Learning) 

PLO 8 ผู้เรียนสามารถ

ประยุกต์แนวคิดและ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง

วิศวกรรมอุตสาหการ

ส าหรับการวางแผน

และปรับปรุงกระบวนการ

ให้ เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลโดย

สามารถประเมินผลเชิง

ปริมาณได้ 

1. ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นผ่านเรียน

การสอนแบบบรรยายเพื่อปูพื้นฐาน

ทางดา้นทฤษฎี 

2. จ าลองสถานการณ์ท างานจริงใน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการเพื่อ

ปูพืน้ฐานในเชงิปฏิบัติ 

3 .  ใ ช้การทบทวนความรู้ แบบมี

สุนทรียภาพผ่านกิจกรรมการเรียน

การสอนเชิงรุก (Active Learning) เช่น 

การเล่นบอร์ดเกมส์  

4 .  ก า รฝึ ก ภ าคสน ามกั บ สถ าน

ประกอบการ เพื่ อ เ รี ยนรู้ ถึ ง ก าร

ปฏิบัติงานในสถานการณจ์รงิ 

1. ประเมินการเรียนรู้ผ่านการสอบใน

รูปแบบอัตนัยหรอืปรนัย 

2. ประเมินการเรียนรู้ผ่านการท า

ร า ย ง า น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น

ภาคปฏิบัติการ 

3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์จาก

การเข้าร่วมท ากิจกรรมการเรียนการ

สอนเชงิรุก (Active Learning) 

4. ประ เมิ นจากการอภิปราย และ

น าเสนอเชิงสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยน

แนวคิดหลังจากท ากิจกรรมการเรียน 

การสอนเชงิรุก (Active Learning) 

5. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝกึ

ภาคสนามจากสถานประกอบการหรือ

ผูดู้แลนิสติภาคสนาม 
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PLO 
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พัฒนาการเรียนรู้ 
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PLO 9 ผู้เรียนประยุกต์

พื้ น ฐานความรู้ ด้ า น

เศรษฐศาสตร์  เพื่ อ

ประเมินโครงการทาง

วิ ศ วก ร รมหรื อ ก า ร

ล ง ทุ น ใ น สิ น ท รั พ ย์

รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  เ ป็ น

มูลค่าทางการเงินได้ 

1. ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นผ่านเรียน

การสอนแบบบรรยายเพื่อปูพื้นฐาน

ทางดา้นทฤษฎี 

2. น ากรณีศึกษามาวิ เคราะห์และ

อภปิรายภายในช้ันเรยีน 

3. สร้ างสถานการณ์จ าลองการ

แข่งขันทางธุรกิจเสมือนจริงในช้ัน

เรียน 

4.  ใ ช้ ก ารทบทวนความรู้ แบบมี

สุนทรียภาพผ่านกิจกรรมการเรียน

การสอนเชิงรุก (Active Learning) เช่น 

การจ าลองการลงทุนผ่านเว็บไซต์การ

ลงทุนหรอืบอร์ดเกมส์ 

1. ประเมินการเรียนรู้ผ่านการสอบใน

รูปแบบอัตนัยหรอืปรนัย 

2. ประเมินจากแผนธุ รกิ จและกล

ยุ ท ธ ก า ร ล ง ทุ น ด้ ว ย มู ล ค่ า ท า ง

เศรษฐศาสตร์ 

3.  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล จั ด อั น ดั บ 

การแขง่ขันดว้ยธุรกิจจ าลองในชัน้เรียน 

4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์จาก

การเข้าร่วมท ากิจกรรมการเรียนการ

สอนเชงิรุก (Active Learning) 

5. ประ เมิ นจากการอภิปรายและ

น าเสนอเชิงสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยน

แนวคิดหลังจากท ากิจกรรมการเรียน

การสอนเชงิรุก (Active Learning) 

PLO 10 ผูเ้รียนสามารถ

ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

ประยุกต์ท างานด้าน

วิศวกรรมอุตสาหการ

ได้ 

1. ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นผ่านเรียน

การสอนแบบบรรยายเพื่อปูพื้นฐาน

ทางดา้นทฤษฎี 

2. ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติผ่านการ

ใช้คอมพิวเตอร ์

3. จ าลองสถานการณ์ท างานจริงใน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการเพื่อ

ปูพืน้ฐานในเชงิปฏิบัติ 

4. ใช้การท าโครงงานในรายวิชาเพื่อ

ฝกึออกแบบ วิเคราะหแ์ละประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในการท างาน 

5.  ใ ช้ ก ารทบทวนความรู้ แบบมี

สุนทรียภาพผ่านกิจกรรมการเรียน

การสอนเชงิรุก (Active Learning) 

1. ประเมินการเรียนรู้ผ่านการสอบใน

รูปแบบอัตนัยหรอืปรนัย 

2. ประเมินการเรียนรู้ผ่านการสอบ

ภาคปฏิบัติ 

3.  ประ เมิ นการ เ รี ยนรู้ จ าก ง านที่

มอบหมาย 

4. ประ เมิ นจากการอภิปราย และ

น าเสนอเชิงสร้างสรรค์ 

5. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์จาก

การเข้าร่วมท ากิจกรรมการเรียนการ

สอนเชงิรุก (Active Learning) 
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PLO 11 ผู้เรียนสามารถ

บูรณาการแนวคิดทาง

วิศวกรรมผสมผสาน

กั บ ค ว า ม เ ป็ น

ผู้ประกอบการผ่านการ

ออกแบบโมเดลทาง

ธุรกิจพร้อมทั้งระบบ

ควบคุมและติดตาม

ก า รด า เ นิ น ง า น อั น

น า ไ ป สู่ ก า ร พั ฒ น า

ธุรกิจอย่างเป็นระบบ 

1. ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นผ่านเรียน

การสอนแบบบรรยายเพื่อปูพื้นฐาน

ทางดา้นทฤษฎี 

2. ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ผ่ า น ก า ร

มอบหมายงาน น าเสนอและอภิปราย

โมเดลทางธุรกิจตามแนวคิดความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs Mindset) 

ร่ วมกั บแนวคิ ดความเป็ นวิ ศวกร 

(Engineer Mindset) โดยใช้กระบวนการ

คิ ด เ ชิ ง ออกแบบ  (Design Thinking) 

ร่วมกับความรู้ทางวิชาชีพที่ เน้นไป

ทางด้านประสิทธิผล (Productivity) อันใช้

ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data Driven)   

3.  ใ ช้ ก ารทบทวนความรู้ แบบมี

สุนทรียภาพผ่านกิจกรรมการเรียน

การสอนเชิงรุก (Active Learning) เช่น 

การเล่นเกมส์ในชั้นเรียน 

1. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการ

สอบในรูปแบบอัตนัยหรอืปรนัย 

2. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการของ

การคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การก าหนดปัญหาให้ชัดเจน 

การระดมความคิดการสร้างต้นแบบที่

เลือก และการทดสอบ 

3. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านทักษะ

ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะนวั ต ก ร รม  ( 4 Cs) 

ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ (Critical 

Thinking) การสื่อสาร (Communication) การ

ร่วมมือ (Collaboration) และ ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) 

4. ประเมินการเรียนรู้ผ่านโมเดลทางธุรกิจ

ที่ออกแบบ 

ซึ่ งประกอบด้ วย การวิ เคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

(Risk Analysis) กระบวนการตั้งตัวชี้วัดและ

ประเมินผล โดยต้องมีความสอดคล้องกัน

อันน าไปสู่การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ

และมีความยั่งยืน  

5. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์จาก

การเข้าร่วมท ากิจกรรมการเรียนการ

สอนเชงิรุก (Active Learning) 

6. ประ เมิ นจากการอภิปรายและ

น าเสนอเชิงสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยน

แนวคิดหลังจากท ากิจกรรมการเรียน

การสอนเชงิรุก (Active Learning) 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 

ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

1.คุณธรรม จริยธรรม            

(1)  มคีวามกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใชใ้น

การด าเนนิชีวิต 

  ✓         

(2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย   ✓         

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคณุค่าของตนเองและผู้อ่ืน     ✓ ✓        

(4)   มจีิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมอืงท่ีมี

คุณค่าของสังคม 

  ✓ ✓  ✓      

2.ความรู ้            

(1) มคีวามรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี

ส าคัญในเนื้อหาที่ศกึษา 

✓ ✓ ✓     ✓ ✓ ✓  

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวชิาการ และมี

ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม ่ๆ 

     ✓ ✓   ✓ ✓ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

     ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา            

(1) มีทักษะการคิดอย่างมวีจิารณญาณ คดิแบบองคร์วม      

คิดสร้างสรรค์และคิดอยา่งเป็นระบบ 

    ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมท้ังประยุกตค์วามรู้ทักษะ    

และการใชเ้คร่ืองมอืเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อยา่ง

เหมาะสม 

     ✓ ✓ ✓  ✓  

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาเพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

(4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัตนิ ามาหาแนวทางใหมใ่น

การแก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

    ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

           

(1)  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดี    ✓  ✓      

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมท้ังแสดง

จุดยนือยา่งเหมาะสมตาม บทบาทหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ 

   ✓  ✓      

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับ

ผู้อ่ืนได้เหมาะสม ท างาน เป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ✓  ✓      

(4) มคีวามรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังตนเองและ

วชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

    ✓ ✓      

(5)  มทัีกษะในการด าเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

 

 

 

  ✓ ✓  ✓      
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ผลการเรียนรู้มหาวทิยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

           

(1) มทัีกษะในการใชเ้ครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันต่อ

การท างานที่เกี่ยวข้องกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยี

สื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 ✓     ✓   ✓  

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์

หรือน าสถิติมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนนิชีวิตและแก้ปัญหา

ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสือ่สารกับกลุม่คน

หลากหลายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสือ่สารกับกลุม่คน

หลากหลายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

✓          ✓ 

6.สุนทรียภาพ            

มคีวามรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ท่ี

ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

  ✓ ✓ ✓       

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ            

(1) มสีุขนสิัยท่ีสง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓       

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม ✓  ✓ ✓  ✓     ✓ 
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ตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรู้ของบัณฑติ (PLOs) กับมาตรฐานการเรยีนรู้ของบัณฑติตาม TQF (มคอ. 1) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ตาม TQF 

(มคอ. 1) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 

1.ดา้นคณุธรรม จริยธรรม            

1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 

ซื่อสัตยส์ุจริต 

   ✓        

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร

และสังคม 

  ✓         

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์

  ✓ ✓        

1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

   ✓        

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ

ถึงบริบททางสังคมของวชิาชพีวิศวกรรมในแตล่ะสาขาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

  ✓         

2.ด้านความรู้            

2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และสร้างนวัตกรรมทาง

เทคโนโลย ี

     ✓ ✓ ✓    

2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่ีส าคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา

เฉพาะด้านทางวศิวกรรม 

     ✓ ✓ ✓    

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศกึษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ตาม TQF 

(มคอ. 1) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 

2.4 สามารถวิเคราะห์และแกไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เป็นตน้ 

 ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.5 สามารถใชค้วามรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแ์ก้ไขปัญหาในงานจริงได้        ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.ดา้นทักษะทางปัญญา            

3.1 มคีวามคิดอยา่งมวีจิารณาณท่ีด ี   ✓         
3.2 สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ    ✓   ✓    ✓ 
3.3 สามารถคิด วเิคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใชข้้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอ่ยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อยา่งสร้างสรรค์ 

   ✓  ✓  ✓   ✓ 

3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 ✓   ✓ ✓    ✓ ✓ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ            

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อยา่งมปีระสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชพีมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

✓          ✓ 

4.2 สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม

ท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหทาะท้ังของตนและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน

การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

✓   ✓     ✓  ✓ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ

อยา่งตอ่เนื่อง 

    ✓      ✓ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ตาม TQF 

(มคอ. 1) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11 

4.4 รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้

อยา่งเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

  ✓ ✓        

4.5 มจีิตส านกึความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม   ✓         

5.ดา้นทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ            

5.1 มทัีกษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอยา่งดี  ✓     ✓   ✓ ✓ 
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้อยา่งสร้างสรรค์ 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.3 สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 ✓        ✓ ✓ 

5.4 มทัีกษะในการสื่อสารข้อมูลท้ังการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชส้ัญลักษณ์  ✓     ✓   ✓ ✓ 
5.5 สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี

เกี่ยวข้องได้ 

      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)  

 

กลุ่มวิชา/

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9  PLO 10 PLO 11 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 กลุ่มภาษา 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ●           

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ ●           

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน ●           

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ●           

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและวิชาชพี ●           

 กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล  ●          

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล ● ●          

 กลุ่มทักษะชวีิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีติ   ●         

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชวีติ   ●  ●       

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม    ● ●        

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน   ● ●        

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล     ●       

003306 

 

บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี ● ● ● ● ● ●      
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กลุ่มวิชา/

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9  PLO 10 PLO 11 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน  

241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม ● ●          

241154 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต ์ ● ●          

242107 ความรู้พืน้ฐานทางเคม ี  ● ● ●        

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น ● ● ● ● ●   ●    

226102 หลักการแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรม ●  ●  ●       

261101 เขียนแบบวศิวกรรม ●    ●       

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ●  ●  ●       

261230 ความร้อนและของไหล ●  ● ● ●       

261394 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมเครื่องกล   ●         

262202 วศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ●  ● ● ● ●      

264101 วัสดุวิศวกรรม ●  ●   ●      

264102  แนวคิดแบบผู้ประกอบการ     ● ●    ●   

264109 ปฏบัิตกิารเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชง้าน ●           

264201 กรรมวธีิการผลิต ●       ●    

264202 สถิตวิศิวกรรม ●      ● ●    

264203 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ●    ●    ●   

264204 สเปรดชีตส าหรับวศิวกรรมสมัยใหม ่  ●  ● ●  ●     

 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 

264211 กรรมวธีิการผลิตขั้นสูง ● ●      ●    
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กลุ่มวิชา/

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9  PLO 10 PLO 11 

264212 การควบคุมและประกันคุณภาพ ● ●   ●  ● ●    

264213 การวเิคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน ● ●  ● ●  ●  ●   

264214 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ● ●   ●  ● ●    

264311 การวางแผนและควบคุมการผลติ   ●   ● ● ●    

264312 การจัดการทางวิศวกรรม ●   ●     ●   

264313 ผู้ประกอบการและการสร้างโมเดลธุรกิจ    ● ●    ●   

264314 วศิวกรรมเครื่องมือ   ●   ●  ●    

264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม   ●   ●  ●    

264316 การเขียนโปรแกรมวศิวกรรมอุตสาหการ     ● ●    ●  

264321 การวจิัยด าเนนิงาน ● ●   ●   ●    

264322 การศึกษาการปฏบัิตงิานทางอุตสาหกรรม    ● ● ●  ●    

264323 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา   ●   ●  ●    

264331 การประยุกตใ์ชส้ถิตเิพื่อการปรับปรุงคุณภาพ     ● ●  ●  ●  

264332 การวเิคราหส์ถิตหิลายตัวแปรเบือ้งต้น     ● ●  ●  ●  

264332 การจ าลองสถานการณ ์     ● ●  ● ● ●  

264333 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการสร้างตัวแบบท านายทาง

อุตสาหกรรม 

    ● ●  ● ● ●  

264334 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ     ● ●  ● ●   

264341 การเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม    ● ●   ●    

264342 จิตวทิยาอุตสาหกรรม   ● ● ●   ●    

264343 การยศาสตร์   ●  ●   ●    
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กลุ่มวิชา/

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9  PLO 10 PLO 11 

264351 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน     ● ●  ● ●   

264352 การบริหารสินค้าคงคลังและคลงัสินค้า   ●  ●   ● ● ●  

264353 การบริหารระบบราง   ●  ●   ● ●   

264361 การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต   ●  ●   ●  ●  

264362 การผลิตอัตโนมัต ิ   ●  ●   ●  ●  

264363 นาโนเทคโนโลยีทางวิศวกรรม   ●  ●   ●    

264364 หัวขอ้คัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ   ●  ●   ● ● ●  

264305 การวเิคราะห์โครงสร้างจลุภาค   ●  ●   ●    

264306 เทคโนโลยวีัสดุประกอบส าหรับอุตสาหกรรม   ●  ●   ●    

264307 นาโนวัสดุและเทคโนโลยวีัสดุส าหรับกักเก็บพลังงาน   ●  ●   ●    

264308 อาสาพัฒนาเพ่ือชุมชน   ● ●    ● ●   

264309 การประดิษฐ์ด้วยตนเอง   ●     ● ●   

264391 โครงงานทางวิศวกรรม 1     ● ●  ● ● ● ● 

264392 ทักษะและประสบการณ์ในวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ     ● ●  ●    

264411 การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโมเดลธุรกิจ   ●   ●  ● ● ● ● 

264412 วศิวกรรมความปลอดภัย   ●   ●  ●    

264413 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ      ●  ●  ●  

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2     ● ●  ● ● ● ● 

264492 การฝึกงาน     ● ●  ●    

264493 สหกิจศกึษา     ● ●  ●    
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  (1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

  (2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

  (3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

  (4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 2. ความรู้ 

  (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

  (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

  (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่าง

เป็นระบบ 

  (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

  (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม  

ตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างานเป็น

ทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  (4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  (5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

 

 5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 
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  (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตรห์รือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

  (3) มทีักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. สุนทรียภาพ 

  มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  1. การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

  2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ 

  3. มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรใช้การประเมินจาก 

  1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ 

  2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑติที่จบการศึกษา

และเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

  3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติดา้นอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษาในสถานศกึษานั้นๆ 

  4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

  5. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น

อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้อง นิสติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 
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 2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

 4. ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 อบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการ

สอนของอาจารย์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่

เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ์ 

  2.1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัย 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

  2.2.1 สนับสนุนใหอ้าจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อสง่เสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการสูงขึ้น 

  2.2.2 มกีารเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

  2.2.3 การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรูแ้ละคุณธรรม 

  



94 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย 

 

2. บัณฑติ 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

3. นิสิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและด าเนินงานตาม

ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและ

ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ส าหรับ

ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพิ่มเติมและ

ประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นสิิตมทีักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนสิิต อัตราการส าเร็จการศึกษา 

การรอ้งเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปีเพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
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4. คณาจารย์ 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์และด าเนินการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี

ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อย

ละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และ

ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลและขอ้เสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ

การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

และรายงานผลตอ่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศกึษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ย และซอฟต์แวร์ หอ้งสมุดหรอืแหล่งความรู้และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร

หรือสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากร

และอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการให้บริการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มี

ส่วนรว่มในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบั   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ

ปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 11 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 9 

 

  



98 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ของหลักสูตรคือ การประชุม

สรุปผลการด าเนนิงานของหลักสูตรรายภาคการศกึษา โดยให้ผู้สอนน าเสนอผลการด าเนินการสอน เชน่ 

ผลการศกึษา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรม รูปแบบการเรียนการสอน 

ปัญหาและอุปสรรคการเรียนการสอน เป็นต้น โดยผู้สอนจะได้ทราบผลการด าเนินงานของผู้สอนอื่นๆ 

และน าเทคนิคการสอนไปปรับใช้กับตนเองได้เหมาะสม มากไปกว่านั้น กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การประชุมนี้ก็จะเปิดเวทีรว่มระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และน า

ผลการแก้ไขไปก าหนดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อใหผู้ส้อนน าไปเป็นแนวทางในการสอนต่อไป 

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ

สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา รวมถึงการประเมินตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

มาตรฐานอาจารย์มอือาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง แบ่งระดับคุณภาพ

มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพเป็น 4 ระดับ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินระดับอาจารย์มือ

อาชีพ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินภาพรวมของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การประเมินทุกปีการศึกษาและ

การประเมนิครบรอบ 5 ปี ของการด าเนินการหลักสูตร 

 การประเมินทุกปีการศึกษาจะด าเนินการผ่านการนิเทศนิสิตที่ออกไปฝึกภาคสนาม ณ สถาน

ประกอบการ การประเมนิความพงึพอใจของบัณฑติที่มีต่อหลักสูตร และการประเมนิความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรรายภาคการศึกษา น ามาสรุปเป็น

รายงานผลการด าเนนิงานหลักสูตรประจ าปี 

 การประเมินครบรอบ 5 ปี ของการด าเนินการหลักสูตร จะด าเนินการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบการปรับปรุง โดยการน าข้อมูลจากการประเมินผลการด าเนนิงานหลักสูตรในแต่ละปี 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

มหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 การรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรายปีการศึกษา กรณีที่พบปัญหาก็

สามารถด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้ทันที ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะด าเนินการ 

ทุก 5 ปี ทั้งนีเ้พื่อใหห้ลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข  
 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

(มคอ. 1)  

เกณฑส์ภา

วิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมน่้อยกว่า 84 *84 111 108 

   2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะพืน้ฐาน - - 42 47 

         2.1.1 วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

                และวิทยาศาสตร์ 

- - 21 13 

         2.1.2 วิชาพืน้ฐานทางภาษา - - 3 3 

         2.1.3 วชิาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

                 อุตสาหการ 

- - 26 31 

   2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะด้านวศิวกรรม 

          อุตสาหการ 

- - 61 61 

          2.2.1 วชิาเอกบังคับ - - 43 52 

          2.2.2 วิชาเอกเลือก - - 18 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  6 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 120 147 144 

 

หมายเหต ุ  * ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรอืวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 8 (3) โครงสร้างหลักสูตรต้องมีจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชา

เฉพาะ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด และต้องมีวิชาเฉพาะทาง

วิศวกรรมที่เป็นองคค์วามรูใ้นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขอรับรองนั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                   30      หน่วยกิต                  วชิาศกึษาท่ัวไป                         30      หน่วกิต            

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ                   30      หน่วยกิต                  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ         30      หน่วยกิต  

001101 การใชภ้าษาไทย                            3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language 

       การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค 

ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า 

การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        Communicative skill through word, 

phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from 

listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression 

through usage of appropriate Thai 

  ปิดรายวิชา 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                 3(2-2-5) 

Ready English  

      ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 

การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทาง

และการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental 

English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily-life 

including getting acquainted with someone, accept 

and decline invitation, direction giving, direction 

asking and direction planning, conversation in 

restaurant, smart shopping and saying goodbye for 

someone 

  ปิดรายวิชา 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                   3(2-2-5) 

Explorative English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ค า ศั พท์ แ ล ะ ไ วยก ร ณ์ ในก ารสื่ อ ส า รตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การ

วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง

 

 

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ

ของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยง

และการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, 

reading, and writing, vocabularies and English grammar 

for different situations in communication and 

effectiveness in international context including trip 

planning, flight and accomudation booking using internet, 

international phone calling, communication in airport, 

airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                      3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร

และสื่อในชวีิตประจ าวัน หลักการใชภ้าษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล 

การเขียนสรุปความจากสื่อ การอา่นและถ่ายทอด

ข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและ

การน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

และอาชีพ 

      English vocabulary related to news and 

media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, 

summarizing from media, news reading and 

sharing, data interpretation from graphs and 

tables, interpretation and information presentation 

for further study and future careers 

  ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                             3(3-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship 

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคม

ทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตญัญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ 

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, 

public consciousness, gratitude, citizenship and 

democracy, professional ethics, the changing 

society, cultural appreciation, adaptation to social and 

cultural changing 

 

 

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                        3(3-2-5) 

Multicultural Society 

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การ

จัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแส การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก 

อาเซียน        ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและ

มหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias and 

violence management in multicultural society, social 

and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural 

diversity of Thailand’s regional, Phayao and University 

of Phayao dimensions      

  ปิดรายวิชา 

    

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     3(3-2-5) 

Health and Environment Management 

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งอารมณ์กับสุ ขภาพ 

นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร 

การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการ

และแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

  ปิดรายวิชา 

   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                 3(3-2-5) 

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

ส านักงานอัตโนมัติและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร

ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่ อสารในเครือข่ายสั งคมออนไลน์อย่าง 

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology: hardware, software 

and networking, innovation in digital economy, electronic 

commerce transaction, office automation program and 

software application for multimedia production, search, 

screening and selection data for work and daily life, 

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

communication through online social networking in 

accordance with ethical and related legal regulation 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                    3(3-2-5) 

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมาย

และการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่า

ในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ

ด า เนินชีวิตด้วยแนวคิด เศรษฐกิจพอเพี ยง 

กระบวนการคิด เชิ งบวก คิดวิ เคราะห์  คิด

สรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of 

sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy, thinking system, positive thinking, 

analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

  ปิดรายวิชา 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 
3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่

ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม 

การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality 

development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, 

public communication skills, desired traits 

relating to University of Phayao's identity, living 

in a society, self-adaptation in the Thai and 

global social cont 

  ปิดรายวิชา 

   

  001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน                  2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

     ทักษะการใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การอา่น ใน

การรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน ใน

การส่งสาร การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสม 

     Listening and reading skills in Thai for 

receiving message, speaking and writing in Thai 

รายวิชาใหม่ 
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for delivering message, proper daily life 

communication 

 

 

 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                         1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การ

ผลิตผลงานเชิงวิชาการ 

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

รายวิชาใหม่ 

  001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน       3(2-2-5) 

English for Daily Life 

     ค า ศั พ ท์  ส า น ว น  ว ลี แ ล ะ ไ ว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูล

เบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

     Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing 

for communicating basic information regarding 

self and others in daily life context 

รายวิชาใหม่ 

  001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อา่น เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

     Intermediate level English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing 

for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 

รายวิชาใหม่ 

  001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ

วิชาชีพ                                         3(2-2-5) 

English for Academic and Professional Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

     English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

รายวิชาใหม่ 
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reading and writing for communicating in 

academic and professional contexts 

  002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล        1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

     แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

     Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet technology, usage of 

office software 

รายวิชาใหม่ 

  002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                        2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

     Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information 

and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and 

communication 

รายวิชาใหม่ 

  003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ          3(2-2-5) 

Artistic for Life Management 

     ป รั ชญ า ชี วิ ต  ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต บ นค ว าม

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา 

สุนทรียภาพในการด า เนินชี วิต  การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน 

การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาท

และหน้าที่ของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

     Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

รายวิชาใหม่ 
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studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

 

 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

                                                  3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong Learning 

     ป รั ช ญ า ก า ร คิ ด  ห ลั ก ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิด

อย่างสร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการ

สื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวติ และแนวคิดเพื่อ

การเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพ

และการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะ

การคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะ

ทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

     Philosophy of thinking, Principles of critical 

and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning 

and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking 

skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

รายวิชาใหม่ 

  003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม            2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

     ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและ

วิถีชี วิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็ นที ม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและ

หน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวติในสังคม 

การร่วมมือ  และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม 

ความตระหนักในคุณค่ าและความส าคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น 

     Community learning skills, study of the 

culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public 

รายวิชาใหม่ 



123 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human 

rights and obligation, cooperation and 

adaptability to changing environment, responsible 

citizens, awareness of value and importance of 

Thai identity, acceptance of cultural diversity and 

respect for others 

  003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

                                                   1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management  

     ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็น

ผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

     Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in living, searching for community’s 

environmental problems, collaborative planning and 

lauching environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 

รายวิชาใหม่ 

  003305  ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ สู่ ก า ร เ ป็ น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล                    3(2-2-5) 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

     ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทลั 

การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับ

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ก า ร เ ป็ น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล  การใช้ เคร่ืองมือวัด

ส าหรับผูป้ระกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิด

เชิ งออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้ วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรม

ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of 

measuring tools for digital age entrepreneurs, design 

thinking process, concepts of developing new products 

using design thinking process, ethics for digital age 

entrepreneurs   

รายวิชาใหม่ 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ   3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation 

รายวิชาใหม่ 
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     การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สรา้งนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ และการสรา้งสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

     Integration of knowledge gained from general 

education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation 

using design thinking process, creating concepts 

of professional innovations 

หมวดวิชาเฉพาะ          111          หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ          108          หน่วยกิต  

วชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   21  หน่วยกิต วชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   13  หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1                                   3(3-0-6) 

Calculus I 

     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและ

ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการ

ประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรง

แบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 

เมตริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

     Mathematic induction, limit, continuity, 

differentiation and integration of real-valued 

and vector-valued functions of a real variable 

and their applications, techniques of integration, 

improper integrals, applications of derivative, 

indeterminate form, matrices and system of 

linear equations 

  ปิดรายวิชา 

 

241152 แคลคูลัส 2                                  3(3-0-6) 

Calculus II 

     พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตาม

เส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การกระจาย

อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหา

ปรพิันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ

ฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร 

     Vector algebra in three dimensions, 

introduction to line integrals, sequences and 

series of numbers, Taylor series expansions of 

elementary functions, numerical integration, 

polar coordinate system, calculus of real-valued 

functions of two variables 

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

Calculus III 

     สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 

เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ 

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์ 

     Introduction to differential equations and 

their applications, lines, planes, and surfaces in 

three-dimensional space, calculus of real-

valued functions of several variables and its 

applications 

 ปิดรายวิชา 

 

  241153  คณิตศาสตร์วศิวกรรม                      3(2-2-5) 

Engineering Mathematics 

     ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์

อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว เทคนิค

การหาปริพันธ์และการประยุกต์พีชคณิตของ

เวกเตอร์ในสามมิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิสาม

มิติ แคลคูลัสเบื้องต้นของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัว

แปรและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการ

เชิงเส้น  

     Limit, continuity, derivative of one variable 

functions and its applications, integration of real-

valued function, techniques of integrations and its 

application, vector algebra in three dimensional 

space, line, plane and surface in three 

dimensional space, fundamental calculus of real-

valued functions of several variables and their 

applications, matrices and system of linear 

equations 

รายวิชาใหม่ 

  241154 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์ 3(2-2-5) 

Analytical Geometry and Applied Calculus 

     ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ส าดับและอนุกรมของ

จ านวนจริง ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์หลายชั้นใน

พิกัดทรงกระบอกและทรงกลม ปริพันธ์เชิงตัวเลข 

ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์

เบือ้งต้นและการประยุกต์ 

     Improper integrals, sequences and series of 

real numbers, polar coordinate system, multiple 

integrals in cylindrical and spherical coordinates, 

numerical integration, introduction to differential 

equations and their applications 

รายวิชาใหม่ 
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ปรับปรุง 

242101 หลักเคมี                                       4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

     สสารและการวัด โครงสรา้งอะตอม ระบบพีริ

ออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณ

สารสัมพันธ์  ปฏิกิ ริยา เคมี  ก๊ าซ   ของแข็ ง 

ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น  

จลนพลศาสต ร์ เคมี  สมดุล เคมี  กรด -เบส  

เคมีไฟฟา้ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

     Matter and measurment, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding, and 

molecular structure, stoichiometry, chemical 

reaction, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acid and base electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

  ปิดรายวิชา 

 

  242107 ความรู้พื้นฐานทางเคมี                      3(2-3-5) 

Fundamental of Chemistry 

     สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริ

ออดิก ธาตุเรพริเซนเททิฟ อโลหะ โลหะ ทรานซิ

ซัน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา้ 

     Matter and measurement, atomic 

structure,periodic system, representative elements, 

metal, nonmetal and transition elements, chemical 

bonding and molecular structure, stoichiometry, 

chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, 

chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and 

bases, electrochemistry 

 

 

รายวิชาใหม่ 

244101 ฟิสิกส์ 1                                      4 (3-3-8) 

Physics I 

     หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ

ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่ง

ใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามความโนม้ถ่วง 

สมดุลของแรง และ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

การเคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุ

แข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ 

กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและ

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

การได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และ

การมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซ

อุดมคติ สมการสถานะและกฏทางอุณหพล

ศาสตร์ทั้งสี่ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเคร่ืองยนต์

ความร้อน 

     Physical measurement units, scalar and 

vector quantities, motion under acceleration in 1 

dimension, motion under gravity field, force 

equilibrium and Newton’s law of motions, 

circular motion and rigid-body mechanics, 

momentum and collision, work energy and 

conservation’ law in physics, properties of 

matter, fluid mechanics, wave and vibration, 

sound and hearing, light, properties of light, lens 

and vision, heat and temperature, ideal gas 

system, state equation and 4 rules of 

thermodynamics, kinetic theory of gases and 

heat engines 

244102 ฟิสิกส์ 2                                     4 (3-3-8) 

Physics II 

     ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า 

เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน 

าแบบ ต่าง ๆ การหาสนามไฟฟา้จากกฎของเกาส์ 

ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก 

กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน วงจรไฟฟ้า

กระแสตรง สารแม่ เหล็กและแหล่งก าเนิด

สนามแม่เหล็ก เวกเตอร์ สนามแม่เหล็กจากการ

เคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอซาวาตซ์และ

กฎของแอมแปร ์การ- เหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎ

ของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน าแหล่งก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระ สลับ RLC ทฤษฎี

สัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม 

ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นวิเคลียร์ 

     Electrostatistic, charges and electrical force, 

vector of electrical field from charges on various 

conductors, electrical field from Gauss’s law, 

potential, capacitance and dielectric materials, 

current and resistance, direct current circuits, 

magnet and source of magnetic field, vector of 

magnetic field from charge motions, Bio-

Savart’s law and Ampere’s law, magnetic 

 ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

inductance and Faraday’s law, inductance, 

source of alternative current, alternative current 

RLC circuits, relativity theory, modern physics, 

quantum physics, atomic physics and nuclear 

physics 

  244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น                                4(3-3-8) 

Introductory Physics  

     คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ 

แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการ

ชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและการสั่น 

เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

เบือ้งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

     Mathematics for physics, law of motion, 

gravitational force, work and energy, momentum 

and collisions, rotation motion, properties of 

matter, mechanic of fluids, wave phenomena and 

chaos, thermodynamics, electricity, basic electric 

circuits, modern physics 

รายวิชาใหม่ 

วชิาพื้นฐานทางภาษา                    3 หน่วยกิต วชิาพื้นฐานทางภาษา                     3 หน่วยกิต  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ   3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

     การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง 

โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลังศึกษา 

     English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

     การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง 

โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อา่น และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลังศึกษา 

     English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

คงเดิม 

วชิาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ    26 หน่วยกิต วชิาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ    31 หน่วยกิต  

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

Computer Programming 

     แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮารดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา

ระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ใน

การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

     Computer concepts, computer components, 

hardware and software interaction, electronic 

  ปิดรายวิชา 
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data processing concepts, program design and 

development methodology, high-level language 

programming, programming applications for 

solving engineering problems 

  226102 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม    2(1-2-3) 

Principles of Problem Solving and Programming  

     อ ง ค์ ป ร ะกอบคอมพิ ว เ ตอ ร์ แ ล ะหน้ าที่  

ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ

วิเคราะห์ปัญหา ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การ

วางแผนและออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใชผั้ง

งานและรหัสเทียม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และการประยุกต์  

     Computer components and functions, hardware 

and software interaction, problem analysis, problem 

solving methodology, programming planning and 

design using flowchart and pseudo code, fundamentals 

of computer programming and applications 

รายวิชาใหม่ 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม                        3(2-3-6) 

Engineering Drawing 

     การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟ

ฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการ

เขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความ

คลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียน

ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ 

ก า ร เ ขี ยนภาพประกอบและกา รก า ห นด

รายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

เบือ้งต้น 

     Lettering,orthographic projection, orthographic 

drawing and pictorial drawings, dimensioning 

and tolerancing, sections, auxiliary views and 

development, freehand sketches, detail and 

assembly drawings, basic computer-aided 

drawing 

 

 

 

261101  เขียนแบบวิศวกรรม                          3(2-2-5) 

Engineering Drawing 

     การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ 

การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียน

ภาพพิกทอเ รียล  การบอกขนาดและความ

คลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียน

ภาพช่วย การเขียนภาพประกอบและการก าหนด

รายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น  การขึ้น รูปด้วยรูปทรงตันและก าร

ประกอบชิน้ส่วน  

     Lettering, freehand sketches, orthographic 

drawing and pictorial drawings, dimensioning and 

tolerancing, sectional view, auxiliary views, detail 

and assembly drawings, basic computer-aided 

drawing, solid modeling and assembly 

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1                     3(3-0-6) 

Engineering Mechanics I 

     ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์

โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความ

เ สี ยดทาน  หลั ก ก า รขอ ง ง าน เ สมื อนและ

261111  กลศาสตร์วศิวกรรม 1                       3(3-0-6) 

Engineering Mechanics I 

     เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ระบบแรง

และผลลัพธ์ สภาพสมดุลในสองมิติและสามมิติ 

โครงถัก โครงกรอบและเคร่ืองมือกล จุดเซน

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

เสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ที่และมวล 

พลศาสตร์เบื้องต้น ประกอบด้วยจลนพลศาสตร์

และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 

งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

     Force systems and resultant, equilibrium, 

structural analysis, centroid and distributed 

forces, friction, principle of virtual work and 

stability, area and mass moment of inertia, 

introduction to dynamics including kinematics 

and kinetics of particles and rigid bodies, work 

and energy, Impulse and momentum 

ทรอยด์ แรงกระจายและการประยุกต์ใช้หลักการ

ของแรงกระจาย ความเสียดทาน แรงเสียดทานใน

เคร่ืองมือกล งานเสมือนและเสถียรภาพของสมดุล 

โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ที่ 

     Vector, Newton's Laws of Motion forces 

system and resultant, equilibrium in two and 

three dimensions, truss, frames and machines, 

centroid, distributed forces and its application, 

friction, friction in machines, virtual work and 

stability of the equilibrium, area moment of 

inertia. 

261230 ความร้อนและของไหล                     3(3-0-6) 

Thermofluids 

     หลั กการพื้ น ฐานทางอุณหพลศาสต ร์  

คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ พลังงานและการถ่าย

โอนพลังงาน กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 

การวิเคราะห์พลังงานส าหรับระบบปิด การ

วิเคราะห์มวลและพลังงานส าหรับระบบเปิด กฎ

ข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของของ

ไ ห ล เ บื้ อ ง ต้ น  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ข อ ง ไ ห ล 

สถิตยศาสตร์ของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โม

เมนตัมและพลั งงาน สมการของแบร์นูลลี  

ลักษณะการไหลของของไหล การถ่ายเทความ

ร้อนเบื้องต้น การน าความร้อน การพาความร้อน 

และการแผ่รังสีความร้อน 

     Basic concepts of thermodynamics, properties of 

pure substances, energy and energy transfer, the 

first law of thermodynamics, energy analysis of 

closed system, mass and energy analysis of control 

volumes, the second law of thermodynamics, 

fundamentals of fluid mechanics, properties of fluids, 

fluid statics, conservation of mass, momentum and 

energy, Bernoulli’s equation, flow characteristics of 

fluids, fundamentals of heat transfer, heat conduction, 

convection and radiation 

 

261209 ความร้อนและของไหล                      3(3-0-6) 

Thermofluids 

     หลั ก ก า รพื้ น ฐ านทา ง อุณหพลศาสต ร์  

คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ พลังงานและการถ่าย

โอนพลังงาน กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การ

วิเคราะห์พลังงานส าหรับระบบปิด การวิเคราะห์

มวลและพลังงานส าหรับระบบเปิด กฎข้อที่สอง

ของอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหล

เบื้องต้น คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของ

ของไหล กฎการอนุ รักษ์มวล โมเมนตัมและ

พลังงาน สมการของแบร์นูลลี ลักษณะการไหล

ของของไหล การถ่ายเทความร้อนเบือ้งต้น การน า

ความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสคีวามร้อน 

     Basic concepts of thermodynamics, properties of 

pure substances, energy and energy transfer, the first 

law of thermodynamics, energy analysis of closed 

system, mass and energy analysis of control volumes, 

the second law of thermodynamics, fundamentals of 

fluid mechanics, properties of fluids, fluid statics, 

conservation of mass, momentum and energy, 

Bernoulli’s equation, flow characteristics of fluids, 

fundamentals of heat transfer, heat conduction, 

convection and radiation 

ปรับรหัสวิชา 

261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล            1(0-3-2) 

Mechanical Engineering Laboratory 

     พืน้ฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและ

การวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร์ 

261309 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล              1(0-3-2) 

Mechanical Engineering Laboratory 

     พื้นฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและ

การวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร์ 

ปรับรหัสวิชา 
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ปรับปรุง 

กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล 

การทดลองเทอร์โมไดนามิคส์ 

     Basic of experimentation, data collection, 

experimental investigation of mechanics, 

mechanics of solid and mechanics of fluids, 

experimental investigation in thermodynamics 

กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล 

การทดลองเทอร์โมไดนามิคส์ 

     Basic of experimentation, data collection, 

experimental investigation of mechanics, 

mechanics of solid and mechanics of fluids, 

experimental investigation in thermodynamics 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                    4(3-3-8) 

Fundamental of Electrical Engineering  

     การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแส

และก าลัง หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์

และการใช้มอเตอร์ หลักการของระบบสามเฟส 

ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟา้ ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือวัดไฟฟา้พืน้ฐาน 

     Basic DC and AC circuit analysis, voltage, 

current and power, transformers, introduction to 

electrical machinery, generators, motors and 

their uses, concepts of three-phase systems, 

method of power transmission, introduction to 

some basic electrical instruments 

  ปิดรายวิชา 

  262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                     3(2-3-6) 

Fundamental of Electrical Engineering 

     การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น หลักการเบื้องต้นของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า

กระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับและการใช้มอเตอร์กระแสสลับ 

หลักการของระบบหนึ่งเฟสและสามเฟส ระบบ

ไฟฟา้ในอาคารและโรงงาน การอา่นแบบไฟฟา้ 

     Basic DC and AC circuit analysis, basic 

electronic circuit, introduction to DC and AC 

electrical machinery, transformer, AC motors and 

their uses, concepts of one and three-phase 

systems, electrical system in building and factory, 

electrical drawing reading 

 

รายวิชาใหม่ 

264101 วัสดุวิศวกรรม                               3(3-0-6) 

Engineering Materials 

     ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่

264101 วัสดุวิศวกรรม                                 3(3-0-6) 

Engineering Materials 

     ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุที่

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก 

และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย  คุณสมบั ติ ท า งกลและความ

เสื่อมสภาพของวัสดุ 

     Relationship between structures, properties, 

production processes and applications of main 

groups of engineering materials, metals, 

polymers, ceramics and composites, phase 

equilibrium diagrams and their interpretation, 

mechanical properties and materials 

degradation 

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก 

และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย  คุณสมบั ติ ท า ง กลและความ

เสื่อมสภาพของวัสดุ 

     Relationship between structures, properties, 

production processes and applications of main 

groups of engineering materials, metals, 

polymers, ceramics and composites, phase 

equilibrium diagrams and their interpretation, 

mechanical properties and materials degradation 

  264102 แนวคิดแบบผู้ประกอบการ                 1(0-3-2) 

Entrepreneurial Mindset 

   บทน าสู่การเร่ิมต้นธุรกิจ องค์กรธุรกิจขนาด

ย่อมส าหรับผู้ประกอบการมือใหม่ ธุรกิจออนไลน์

และการตลาดดิจิตัล ธุรกิจสตาร์ทอัพ เกมส์และอี

สปอร์ต เทคโนโลยีทางการเงิน นวัตกรรมทาง

เ ท ค โ น โ ล ยี  ท ฤษฎี แ ล ะแ นวคิ ด ค ว าม เป็ น

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสมัยใหม่ ทักษะ

ส าคัญแห่งการประกอบการ กระบวนการคิด

ส าหรับการประกอบการ กระบวนการธุรกิจ การ

สร้างแผนธุรกิจเบื้องต้น แบบจ าลองธุรกิจ และ

องค์ประกอบหลัก กรณีศกึษา 

   Introduction to business creation, SMEs for new 

entrepreneur, online business and digital 

marketing, start up business, games and e-sport, 

financial technology, technologies innovation, 

entrepreneurship theories and concepts, modern 

entrepreneur, entrepreneurial skills set, 

entrepreneurial mindset, business process, basic 

business plan formulation, business model canvas 

and components, and case studies 

 

รายวิชาใหม่ 

264109 ปฏิบัติการเคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ

การใชง้าน                                     1(0-3-2) 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

264109 ปฏิบัติการเคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการ

ใชง้าน                                           1(0-3-2) 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

คงเดิม 
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ปรับปรุง 

      ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 

เค ร่ืองมือวัดและเคร่ืองมือพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม วิ ธี ใช้ เค ร่ืองมือและเค ร่ืองจักร 

ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเคร่ืองมือขนาด

เล็กที่ท างานด้วยมือ งานเคร่ืองจักรกล งานเชื่อม 

และงานโลหะแผ่น 

     Safety in industrial workshop, measuring 

tools, instruments tools and basic engineering 

tools, tools and machines using techniques, 

basic small hand tools practices by manual 

work, machinery, welding and sheet metal 

      ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 

เค ร่ืองมือวัดและเค ร่ืองมือพื้นฐานทางด้าน

วิ ศวกรรม  วิ ธี ใ ช้ เ ค ร่ื อ งมื อและ เค ร่ืองจักร 

ปฏิบัติการเบือ้งต้นเกี่ยวกับงานเคร่ืองมือขนาดเล็ก

ที่ท างานด้วยมือ งานเคร่ืองจักรกล งานเชื่อม และ

งานโลหะแผ่น 

     Safety in industrial workshop, measuring 

tools, instruments tools and basic engineering 

tools, tools and machines using techniques, basic 

small hand tools practices by manual work, 

machinery, welding and sheet metal 

264201 กรรมวิธีการผลิต                            3(2-3-6) 

Manufacturing Processes 

       พื้ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง อุ ต ส าหก ร รม

คุณสมบัติของวัสดุ การปรับปรุงคุณสมบัติของ

วัสดุด้วยความร้อน คุณสมบัติความแข็งของ

โลหะ กระบวนการเกิดความแข็งที่ผิวของโลหะ 

ก า ร ขึ้ น รู ป โ ล ห ะ ผ ง  ก า ร ขึ้ น รู ป โ ล ห ะ

แผ่น กระบวนการหล่อโลหะ  การตกแต่งผิว

ส าเร็จ การขึ้นรูปโลหะด้วยเคร่ืองจักรซีเอ็นซี นา

โนเทคโนโลยีเบื้องต้นในทางอุตสาหกรรมการ

ผลิต 

     Introduction to manufacturing processes, 

Properties of material, Heat treatment methods 

for materials, Hardness testing method of 

materials, Surface hardness method of 

materials, Powder metallurgy, Sheet metal 

forming methods, Metal casting methods, 

Surface finishing methods, CNC machining 

methods, introduction to nanotechnology in 

manufacturing methods. 

264201 กรรมวิธีการผลิต                             3(2-3-6) 

Manufacturing Processes 

       พื้นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมคุณสมบัติ

ของวัสดุ การปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุด้วย 

ความร้อน คุณสมบัติความแข็งของโลหะ กระบวนการ

เกิดความแข็งที่ผิวของโลหะ การขึ้นรูปโลหะผง 

การขึ้นรูปโลหะแผ่น กระบวนการหล่อโลหะ การ

ตกแต่งผิวส าเร็จ การขึ้นรูปโลหะด้วยเคร่ืองจักร

ซี เ อ็ น ซี  น า โ น เ ท ค โ น โ ล ยี เ บื้ อ ง ต้ น ใ นท า ง

อุตสาหกรรมการผลิต 

     Introduction to manufacturing processes, 

Properties of material, Heat treatment methods 

for materials, Hardness testing method of 

materials, Surface hardness method of materials, 

Powder metallurgy, Sheet metal forming 

methods, Metal casting methods, Surface 

finishing methods, CNC machining methods, 

introduction to nanotechnology in manufacturing 

methods. 

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

264202 สถิตวิิศวกรรม                               3(3-0-6) 

Engineering Statistics 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย 

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ

แบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทาง

สถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการ

ประยุกต์ใช้สถิตสิ าหรับแก้ปัญหาในงานวิศวกรรม 

     Probability theory, random variables, 

expected values, discrete and continuous 

264202 สถิตวิิศวกรรม                                3(3-0-6) 

Engineering Statistics 

   ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย 

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ

ต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิต ิการ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการ

ประยุกต์ ใช้สถิติส าหรับการแก้ปัญหาในงาน

วิศวกรรม  

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

probability distributions, random sampling, 

statistical inference, hypothesis testing, analysis 

of variance (ANOVA), regression and correlation, 

application of statistical methods for engineering 

problem solving 

   Probability theories, random variable, expected 

value, discrete and continuous probability 

distribution, sampling, inference statistics, 

hypothesis testing, analysis of variance, 

regression and correlation analysis, the statistics 

for problem solving in engineer field 

  264203 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม                   3 (3-0-6) 

Engineering Economics 

     หลักการและเทคนิคพื้นฐานส าหรับการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ก า รท า ง วิ ศ ว ก ร รม ใ น เ ชิ ง

เศรษฐศาสตร์ มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการ

เปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะห์การทดแทน

ทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา 

การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

การประเมินภาษีเงินได้ 

     Basic principles and techniques for 

economically analysis of engineering project, net 

present value, methods of project comparison, 

analysis of replacement, breakeven point 

analysis, depreciation, risk analysis and 

uncertainty, estimating income tax consequences 

รายวิชาใหม่ 

  264204 สเปรดชีตส าหรับวิศวกรรมสมัยใหม่     2(2-0-4) 

Spread Sheet for Modern Engineering 

     เรียนรู้วธิีประยุกต์ใช้สเปรดชีท เชน่  Excel, Google 

sheet และอื่นๆ ประยุกต์ใช้ท างานเอกสาร, ออก

แบบสเปรดชีทส าหรับเก็บข้อมลู, สรุปข้อมูลใน

รูปแบบกราฟ, สรุปข้อมลูในรูปแบบ

ตาราง PIVOT, ประยุกต์ VBA เพื่อสรา้งโปรแกรม

อย่างง่ายได้ 

     Applying spreadsheet for documentation, 

designing spreadsheet for data collection, 

summarizing data via graph, summarizing data 

via PIVOT table, applying Visual Basic Application 

(VBA) to create basic program 

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวศิวกรรมอุตสาหการ  61 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวศิวกรรมอุตสาหการ   66 หน่วยกิต  

262300 ความคิดสรา้งสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

3(3-0-6) 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

Creativity and Innovation for Community 

     บทน าสู่เคร่ืองยนต์นวัตกรรม กระบวนการ

คิดอย่างสร้างสรรค์ การตีกรอบโจทย์ปัญหาของ

ชุมชน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือ

สาขาที่ เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเชิง

สร้างสรรค์ การพัฒนาข้อเสนอโครงงานขนาด

เล็ก ส าหรับผลิตนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

     Introduction to innovation engine, process of 

creative thinking, framing community problems, 

process of applying knowledge on engineering 

and related interdisciplinary for creative solution, 

development of mini project proposal for 

conducting innovation for community 

264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง              3 (2-3-6) 

Advanced Manufacturing Processes 

     รายละ เอี ยดของกา รขั ด ผิ ว โลห ะด้ ว ย

เคร่ืองจักรกลแบบต่างๆ กรรมวิธีในการผลิต

เกลียวและเฟืองประเภทต่างๆ เทคนิคการตัดและ

ขึ้นรูปโลหะชั้นสูง เคร่ืองมือกลสมัยใหม่ กรรมวิธี

ทางความร้อน กรรมวิธีของการเชื่อมโลหะเเบบ

ต่างๆ โลหะวิทยาของการเชื่อม การตรวจสอบ

รอยเชื่อม 

     Detail of grinding by using machines, thread 

and gear manufacturing, cutting techniques and 

advanced metal forming processes, modern 

machines, heat treatment processes, metal 

welding processes, welding metallurgy and 

welding inspections 

264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง                   3(2-3-6) 

Advanced Manufacturing Processes 

     กรรมวิธีในการตัดแต่งขึน้รูปโลหะ กรรมวิธีใน

การผลิตเกลียวและเฟืองประเภทต่างๆ เทคนคิ

การตัดและขึน้รูปโลหะชั้นสงู กรรมวธิีของการ

เชื่อมโลหะ โลหะวทิยาของการเชื่อม การวิเคราะห์

การแตกของรอยเชื่อม การทดสอบรอยเชื่อมแบบ

ไม่ท าลายสภาพ การทดสอบรอยเชื่อมแบบท าลาย

สภาพ ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม และกรรมวิธีการขึน้

รูปโลหะในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร 

     Metal cutting methods, thread and gear 

methodology and forming methods, adcanced 

machining methods, metal welding methods, 

microstructural analysis of welding parts, analysis 

of welding defect, destructive and nondestructive 

testing methods of welding, welding inspection, 

micro/nano-manufacturing methods 

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

264212 การควบคุมคุณภาพ                      3(3-0-6) 

Quality Control 

     บทน าเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุม

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) 

เค ร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิ

ค ว บคุ ม  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ม ร รถภ าพ ข อ ง

กระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการจัดแผนการ

ชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความเชื่อถือได้

ทางวิศวกรรม การจัดการคุณภาพ ระบบ

มาตรฐานคุณภาพ 

264212  การควบคุมและประกันคุณภาพ           3(3-0-6) 

Quality Control and Assurance 

     การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิเคร่ืองมือควบคุม

คุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์

สมรรถภาพกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบการ

วัด แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความ

เชื่อถือได้ทางวิศวกรรม การประกันคุณภาพ การ

จัดการคุณภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพ  

     Statistical process control (SPC), 7 qc tools, 

control chart, process capability analysis (PCA), 

measurement system analysis (MSA), acceptance 

ปรับชื่อวิชา

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

     Introduction to quality and quality control, 

statistical process control, 7 QC tools, control 

chart, process capability analysis, measurement 

system analysis, acceptance sampling plan, 

reliability engineering, quality management, 

quality standard systems 

sampling plan (ASP), reliability engineering, quality 

assurance, quality management, quality standard 

system 

  264213 การวิเคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 

                                                  3(3-0-6) 

Industrial Business Analysis and Investment 

   ระบบและข้อมูลทางการบัญชีต้นทุน งบการเงิน

เพื่อการวิเคราะห์องค์กร บทบาทของการบัญชีที่มี

ต่อกิจการ หลักการทางบัญชี การวางแผน การ

ตัดสินใจ  และวิ เคราะห์งบการเงิน หลักการ

เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้รายได้  การประเมิน

ศักยภาพธุรกิจขนาดต่างๆ ในอุตสาหกรรมเพื่อ

การลงทุน การเลือกแนวทางและเคร่ืองมือที่การ

ลงทุน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษากรณี

ตัวอย่าง  

   Accounting systems and information, relevant 

cost and financial corporate analysis, roles of 

accounting in entity, accounting principles, 

planning, decision making and analysis of 

financial statements, fundamental principles of 

revenue recognition, assessing potential of 

various sites businesses of various sizes in 

investment industry, indicating investment 

approach and investing tools, related laws 

and case studies 

รายวิชาใหม่ 

  264214 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3(3-0-6)  

Design and Analysis of Experiment 

     แนวความคิดและหลักการขั้น

พื้ นฐานของการออกแบบการทดลอง การ

ออกแบบการทดลองส าหรับการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

เปรียบเทียบพหุคูณ การตรวจสอบแบบจ าลอง 

การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล การ

ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน 

การออกแบบการทดลองของทากูชิ 

     Basic concepts and principles of experimental 

design, experimental designs for engineering 

problem solving, analysis of variance, multiple 

รายวิชาใหม่ 
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ปรับปรุง 

comparisons, model checking, factorial designs, 

fractional factorial design, Taguchi’s method 

264411 สัมมนา                                       1(0-3-2) 

Seminar 

     การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทาง

วิศวกรรมอุตสาหการในระดับปรญิญาตรี 

     Presentation and discussion on current 

interesting topics in industrial engineering at the 

bachelor’s degree level 

  ปิดรายวิชา 

264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต      3 (3-0-6) 

Production Planning and Control 

     การน าเข้าสู่ระบบผลิตแบบต่างๆ เทคนิคของ

การพยากรณ์ การจัดการของคงคลัง  การ

วางแผนการผลิต การวิ เคราะห์ต้นทุนและ

ความสามารถในการท าก าไร เพื่อการตัดสินใจ 

การจัดตารางการผลิต และการควบคุมการผลิต 

     Introduction to production systems, 

forecasting techniques, inventory management, 

production planning, cost and profitability 

analysis for decision making, production 

scheduling production control 

264311  การวางแผนและควบคุมการผลิต         3(3-0-6) 

Production Planning and Control 

   ระบบการผลิตแบบต่างๆ เทคนิคการพยากรณ์

ความต้องการผลิตภัณฑ์  การวางแผนการผลิต

และการควบคุม การจัดการวัสดุคงคลัง ต้นทุนที่

เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตและการจัดการ

วัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ  

พืน้ฐานการจัดสมดุลสายการประกอบผลิตภัณฑ์ 

Introduction to various production systems, 

product demanded forecasting techniques, 

production planning and control, inventory 

management, production planning and inventory 

management cost, materials requirement 

planning, fundamental of assembly line balancing 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

264312

  

การจัดการทางวิศวกรรม                  2(2-0-6) 

Engineering Management 

     โครงสร้างและการจัดองค์กรส าหรับงาน

วิศวกรรม หลักการและการปฎิบัติส าหรับการ

จัดการงานทางวิศวกรรม การจัดการอ านาจ

หน้าที่ ของบุคลากรในองค์กร การจัดการ

ท รัพยากร ในองค์ ก ร  การลงทุ นและก า ร

บริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ การ

จั ด ก า รค วาม เ สี่ ย ง เ บื้ อ ง ต้ น  ก า รจั ด ก า ร

สิ่งแวดล้อมและขยะอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

     Structure and organization in engineering, 

principles for engineering management, 

management of powers, duties of the personnel 

and organization resources, investment and 

management for engineering based on 

economics, introduction to risk management, 

introduction to environment and industrial waste 

management 

264312  การจัดการทางวิศวกรรม                   2(2-0-4) 

Engineering Management 

   โครงสร้างองค์กรและรูปแบบของวัฒนธรรมที่

ถูกน ามาใช้งานในยุคปัจจุบัน ความส าคัญและ

ความสัมพันธ์ของแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ การ

บรหิารจัดการองค์กร การสรา้งทีมงาน การท างาน

ร่วมกับบุคคลที่อยู่ร่วมกัน การเป็นผู้น าองค์กร 

   Organization structure and culture patterns in 

working today. importance and relationship of 

departments or units, organization management, 

team creation, working with co-worker, 

organization leadership 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

  264313 ผู้ประกอบการและการสรา้งโมเดลธุรกิจ2(2-0-4) 

Entrepreneurship and Business Model 

การสร้างธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ การสร้าง

แผนธุรกิจ แบบจ าลองธุรกิจ และองค์ประกอบ

หลั ก  เ ท ค นิ ค แ ล ะ เ ค ร่ื อ งมื อส า ห รั บส ร้ า ง

แบบจ าลองธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

และศักยภาพ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า การ

วิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะคู่แข่งทางธุรกิจ 

กลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่ส าหรับการปรับตัว

ของภาคธุรกิจ เคร่ืองมือการส ารวจความต้องการ

ผู้บริโภค การออกแบบผลิตภัณฑ์และงานบริการ

สมัยใหม่ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ

ส าหรับงานด้านออกแบบ กรณีศกึษา 

Business creation, business process, business 

plan, business model canvas and components, 

techniques and tools for business model, SWOT 

analysis, value chain analysis, benchmarking 

analysis, new marketing strategies for adaptive 

business, tools for customers’ needs survey, 

modern products and services design, quality 

function deployment for design projects, and case 

studies 

รายวิชาใหม่ 

264313 วิศวกรรมเคร่ืองมือ                        3(2-3-6) 

Tool Engineering 

     ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภท

ต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด 

ละเอียด ตัวน าเจาะและตัวจับยึดแบบต่างๆ งาน

กดขึน้รูปและออกแบบเเม่พมิพ์ 

     Theory of metal cutting, cutting tools, 

coolants, measurement standard, precision 

measurement, jigs and fixtures, punch and die 

design 

264314  วิศวกรรมเคร่ืองมือ                           2(1-3-4) 

Tool Engineering 

   ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภท

ต่างๆ การหล่อเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด

ละเอียด ตัวน าเจาะและตัวจับยึดแบบต่างๆ งาน

กดขึน้รูปและออกแบบเเม่พมิพ์ 

   Metal cutting theories, cutting tools, coolants, 

measurement standard, precision measurement, 

jigs and fixtures, punch and die design 

 

 
 

ปรับรหัสวิชา

และลดหน่วย

กิต 

264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

Industrial Plant Design 

264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 

Industrial Plant Design 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 

     หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกท าเล

ที่ตั้งโรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบ

เบื้องต้นในการวางผังโรงงาน การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การวิเคราะห์

การไหลของวัสดุ การวางแผนและวิเคราะห์สิ่ง

อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิต การ

ก าหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงาน ผังโรงงาน

แบบต่างๆ ส าหรับงานบริการ และงานสนับสนุน

การผลิต การขนถ่ายวัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยในการวางผังโรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน 

     Principles of industrial plant design, plant 

location selection, plant layout problems, basic 

type of plant layout, product and process 

analysis, material flow analysis, facilities 

planning and analysis, activity relationship 

determination, layout types of auxiliary and 

supporting units, material handling system, 

computer aided plant layout, factory acts 

   หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกท าเลที่ตั้ง

โรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบ

เบื้องต้นในการวางผังโรงงาน การวิ เคราะห์

ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต การวิเคราะห์

การไหลของวัสดุ การวางแผน และวิเคราะห์สิ่ง

อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิต การ

ก าหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงาน ผังโรงงาน

แบบต่าง ๆ ส าหรับงานบริการ และงานสนับสนุน

การผลิต การขนถ่ายวัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ในการวางผัง โรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน 

   Principles of industrial plant design, plant 

location selection, plant layout problems, basic 

types of plant layout, product and process 

analysis, material flow analysis, facilities planning 

and analysis, activity relationship determination, 

various layout types of auxiliary and supporting 

units, material handling system, computer aided 

plant layout, factory acts 
264311

  

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (2-3-6) 

Industrial Engineering Programming 

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุีตสา

หการและการปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โปรแกรมการออกแบบ

และสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมจ าลอง

และควบคุีมระบบแขนกลหุ่นยนต์และเคร่ืองกัด

ซีเอ็นซี โปรแกรมพีแอลซี โปรแกรมการออกแบบ

และควบคุีมการผลิตด้วยเคร่ืองตัดและแกะสลัก

เลเซอร์ 

     Computer programs for industrial engineering and 

manufacturing operation systems by using modern 

technologies such as programs for 2D and 3D design 

and drawing, modeling and control system programs 

for robot arms and CNC machines, PLC programming, 

laser cutting and engraving machine programming 

  

 

ปิดรายวิชา 

  264316 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ  3(3-0-4)                                        

Computer programming for Industrial engineering    

     เรียนรู้วิธีเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Python,  

Matlab และอื่นๆ เพื่อใชส้ าหรับ สรา้งโครงสร้างใน

การเก็บข้อมูล ท าความสะอาดข้อมูล เชื่อมต่อ

ฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน สร้าง

รายวิชาใหม่ 
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ปรับปรุง 

กราฟแสดงผลของข้อมูล สรา้งตัวแบบส าหรับการ

พยากรณ์เพื่อใช้ส าหรับการตัดสินใจ  

     Computer languages in industrial engineering 

for data collection, data cleaning, database 

connection, data analysis with basic statistics, 

creating data visualization by graph, creating 

prediction models for decision-making. 

264321 การวิจัยด าเนินงาน                         3(3-0-6) 

Operations Research 

     วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงาน

อุตสาหกรรม สมัยใหม่ เน้นทางด้านการใช้

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิง

เส้น ปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของ

แถวคอย  แบบจ าลองสินค้าคงคลัง การจ าลอง

เหตุการณ์ในกระบวนการการตัดสินใจ 

     An Introduction to the methodology of 

operations research in modern industrial 

engineering problem solving, emphasis is made 

on the use of mathematical model, linear 

programming, transportation model, game 

theory, queuing theory, inventory model, 

simulation in decision making process 

264321 การวิจัยด าเนินงาน                           3(3-0-6) 

Operations Research 

   วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโรงงาน อุตสาหกรรม

สมัยใหม่ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการใช้งาน 

โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีเกม 

ทฤษฎีของแถวคอย  แบบจ าลองสินค้าคงคลัง  

การจ าลองเหตุการณ์ในกระบวนการการตัดสินใจ   

   Basic methodology of operations research in 

modern industrial engineering problem solving, 

mathematical model and usage, linear 

programming, transportation model, game 

theory, queuing theory, inventory model, 

simulation in decision making process 

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

264322 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 

                                                 3(3-0-6) 

Industrial Work Study 

     ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการ

น าไปใช้ด้านการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 

รวมถึง แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิ

คน/เคร่ืองจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่าง

ละเอียด หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การ

จับเวลาโดยตรง การให้อัตราความเร็ว ระบบ

ข้อมูลมาตรฐาน การสร้างสูตรการหาเวลา การ

สุ่มงาน ค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์

ต่างๆในการศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา 

     Knowledge, history, procedures and 

application of the motion and time study 

including process chart, flow diagram, man-

machine chart, micro-motion study, principle of 

motion economy, direct time study, performance 

rating, standard data system, time formulas, 

264322 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 

                                                  3(3-0-6) 

Industrial Work Study 

     ความรู้ ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการ

น าไปใช้ด้านการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 

รวมถึง แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิ

คน/เคร่ืองจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่าง

ละเอยีด หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การจับ

เวลาโดยตรง การให้อัตราความเร็ว ระบบข้อมูล

มาตรฐาน การสร้างสูตรการหาเวลา การสุ่มงาน 

ค่าแรงจูงใจแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆใน

การศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา 

   Knowledge, history, procedures and 

application of motion and time study, process 

chart, flow diagram, man-machine chart, micro-

motion study, principles of motion economy, 

direct time study, performance rating, standard 

data system, time formulas, work sampling, 

คงเดิม 
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work sampling, incentives system, application of 

motion and time study equipment 

incentives system, application of motion and time 

study equipments 

264323 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา                 3 (3-0-6) 

Maintenance Engineering 

     หลักการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ

บ ารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความน่าเชื่อถือ 

การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถ

ในการบ ารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบ ารุงรักษา

แบบป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพ

เคร่ืองจักร ระบบการควบคุมและส่งงานการ

บ ารุงรักษา องค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการ

บ ารุงรักษา ระบบการจัดการบ ารุงรักษาโดยใช้

คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุเคร่ืองจักร การ

จัดท ารายงานด้านการบ ารุงรักษา และดัชนีวัด

ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ

ซ่อมบ ารุง 

     Industrial maintenance and total productive 

maintenance (TPM) concepts, failure statistics, reliability, 

maintainability and availability analysis, lubrication, 

preventive maintenance system and condition 

monitoring technologies, maintenance control and work 

order system, maintenance organization, personnel and 

resources, computerized maintenance management 

system (CMMS), life cycle management, maintenance 

reports and key performance indexes, maintenance 

system development 

264323 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา                  3 (3-0-6) 

Maintenance Engineering 

   หลักการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ

บ ารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง ความน่าเชื่อถือ 

การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถใน

การบ ารุงรักษา การหล่อลื่น ระบบการบ ารุงรักษา

แบบป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพ

เคร่ืองจักร ระบบการควบคุมและส่ งงานการ

บ ารุงรักษา องค์กร บุคลากร และทรัพยากรในการ

บ ารุงรักษา ระบบการจัดการบ ารุงรักษาโดยใช้

คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุเคร่ืองจักร การ

จัดท ารายงานด้านการบ ารุงรักษา และดัชนีวัด

ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ

ซ่อมบ ารุง 

   Principles in industrial maintenance and total 

productive maintenance (TPM), failure statistics, 

reliability, maintainability and availability analysis, 

lubrication, preventive maintenance system and 

condition monitoring technologies, maintenance 

control and work order system, maintenance 

organization, personnel and resources, computerized 

maintenance management system (CMMS), life cycle 

management, maintenance reports and key 

performance indexes, maintenance system 

development 

คงเดิม 

 

264324 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม                  3(3-0-6) 

Engineering Economics 

     หลักการและเทคนิคพื้นฐานส าหรับการ

วิ เ ค ร า ะห์ โ ค ร ง ก า รทา ง วิ ศ วก รรม ใน เ ชิ ง

เศรษฐศาสตร์ มูลค่าของเงินตามเวลา วิธีการ

เปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะห์การทดแทน

ทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ค่าเสื่อมราคา 

การประเมินบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

การประเมินภาษีเงินได้ 

     Basic principle and techniques for economically 

analysis of engineering project, net present value, 

methods of project comparison, analysis of 

replacement, breakeven point analysis, depreciation, 

  ปิดรายวิชา 
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risk analysis and uncertainty, estimating income tax 

consequences 

264331 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3(2-3-6) 

Design and Analysis of Experiments 

     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน

ระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ทางสถิติและ

การออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

เน้นการประยุกต์ใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ขั้นสูง 

วิธีการออกแบบแผนการทดลองและการใช้

ซอฟแวร์ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของการ

ออกแบบการทดลอง 

     Analysis of relationship between factors in 

industrial system, statistical analysis and design 

of industrial control system emphasis on the use 

of advanced mathematical model, design of 

experiments and using software for data 

analysis 

  ปิดรายวิชา 

  264331 การประยุกต์ใช้สถิตเิพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

                                                  3(2-3-6) 

Applied Statistics in Quality Improvement 

   ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า ร ป รั บ ป รุ ง

คุณภาพ หลักการ PDCA และ DMAIC สถิติ เชิง

พ ร รณน า  ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม า น  ก า ร ค ว บคุ ม

กระบวนการเชิงสถิติ การออกแบบการทดลอง

เบื้องต้น การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป การ

วิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึษา   

   Principles and theories in quality improvement, 

the principle of PDCA and DMAIC, descriptive 

statistics inference, statistical process control, 

basic experimental design, statistical software 

application analysis and interpretation for case 

studies 

รายวชิาใหม่ 

264332 การจ าลองสถานการณ์                   3(2-3-6) 

Simulation 

     การออกแบบและสร้างตัวแบบการจ าลอง

สถานการณ์ โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น ห่วง

โซ่มาคอฟ และทฤษฎีแถวคอย การประยุกต์ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจ าลองสถานการณ์

เพื่อการประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

     Design and create simulation model based 

on principle of probability, Markov chain and 

  ปิดรายวิชา 
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queuing theory by using simulation software in 

order to simulating result for decision making 

appropriately 

  264332 การจ าลองสถานการณ์                     3(3-0-6) 

Simulation 

   การประยุกต์ใช้สเปรดชีทเพื่อวิเคราะห์ระบบ

แถวคอยเบื้องต้น วิธีการเก็บข้อมูล การท าความ

สะอาดข้อมูล การหารูปแบบการกระจายตัวของ

ข้อมูล การสร้างตัวแบบการจ าลองสถานการณ์ 

การปรับเปลี่ยนตัวแปรน าเข้าของแบบจ าลองเพื่อ

หาผลลัพธ์ในรูปแบบสถิติอันน าไปการตัดสินใจที่

เหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอน 

   Application of spreadsheets for basic queuing 

analysis, data collection, data cleaning, fitting 

data distribution, creating simulation models, 

modifying input variables model to find statistical 

results leading to appropriate decision-making 

under uncertainty situations 

รายวิชาใหม่ 

  264333 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบท านาย

ทางอุตสาหกรรม                             3(3-0-6) 

Data Analytic and Industrial Prediction Model 

   วิ เคราะห์ ข้ อมูลและใช้ เค ร่ืองมือสถิติ เชิ ง

นวัตกรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิต การจัดการธุรกิจ สุขภาพ การเงินและ

การตลาด การวิเคราะห์รูปแบบเศรษฐกิจสมัยใหม่

ในระบบที่ซับซ้อนภายใตส้ถานการณ์ที่หลากหลาย 

พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้ของเคร่ือง ด้วย

การเรียนรู้แบบมี ผู้ ฝึกสอนและไม่มี ผู้ ฝึกสอน 

ความสัมพันธ์ของข้อมูล การท านาย พฤติกรรม

ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ช่วยสนับสนุนการวางแผนทาง

อุตสาหกรรมและธุรกิจ  

   Data Analysis and innovative statistical tools 

application for manufacturing processes decision 

making, business management, healthcare, finance 

and marketing. modern economic analysis in complex 

systems and multi scenario, analytical methods 

development with machine learning with supervised 

learning and unsupervised learning technique, 

relationship of data, predictions, user behavior to 

support industrial and business planning 

 

รายวิชาใหม่ 
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264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 

Game Theory and Business Strategy 

     กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการ

แข่งขันทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน 

เกมทางธุรกิจแบบมีล าดับขั้นของการตัดสินใจ 

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการ

เข้าสู่ตลาดในล าดับที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความ

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

แบบผสม วิธีการปกป้องและการยึดอ านาจ

ทางการตลาด การเล่นเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไข

ของเวลาและจ านวนคร้ัง 

     Rules, composition and type of business 

competition games are played at the same 

business, a decision-making hierarchy business 

game, advantage and disadvantage of different 

order marketing strategic, a strategic advantage 

business, business strategic combination, 

protection and market power retain, condition 

business game and the number of times 

264334 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ          3(3-0-6) 

Game Theory and Business Strategy 

   บทน าสู่ทฤษฎีเกม กฎเกณฑ์ กลยุทธ์การแข่งขัน

ทางธุรกิจ และผลรางวัล แนวคิดดุลยภาพของ

เกม  ดุลยภาพแบบแนช  ดุลยภาพแบบแมคซิ

มิน กลยุทธ์การก าจัดกลยุทธ์แย่ที่สุด ทฤษฎีเกม

แบบร่วมมือและแบบไม่ร่วมมือ ทฤษฎีเกมที่มีผู้เลน่

พร้อมกันและแบบผลัดกันเล่น  ทฤษฎีเกมแบบ

เกื้อกูลกันและแบบขับเคี่ยวกัน ทฤษฎีเกมแบบ

แข่งขันคร้ังเดียวและแข่งซ้ าหลายคร้ัง ทฤษฎีเกม

แบบผลรางวัลคงที่และผลรางวัลไม่คงที่  การวาง

กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม การปกป้องและการ

ยึดอ านาจทางการตลาด การประยุกต์ใช้ทฤษฎี

เกมส าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ  

 
    Introduction to game theory, rules, strategies of 

business competition and payoffs, concept of game 

equilibrium, Nash equilibrium, maximin equilibrium, 

iterated elimination of dominated strategy, 

cooperative game theory and non - cooperative 

game theory, simultaneous games and sequential 

games, one-shot games and repeated games, 

constant sum games and non-constant sum games, 

business strategic combination, protection and market 

power retain, the implementation of game theory for 

business decision making 

 

 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

264333 การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

Industrial Productivity Improvement 

     หลักการ แนวคิด  ของการเพิ่มผลผลิต 

หลักการของระบบการผลิตแบบโตโยต้าและแบบ

ลีน เคร่ืองมือลีน เช่น แผนผังสายธารคุณค่า การ

บ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ประสิทธิผล

ของเคร่ืองจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุ่นอย่าง

รวดเร็ว เป็นต้น วิธีการน าระบบลีนไปใช้ หลักการ

พื้นฐานและวิธีการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธีซิก

ซิกม่า 

     Principles and concepts of productivity 

improvement, principles of TOYOTA production 

system and lean production system, lean tools 

264341 การเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรม         3(2-3-6) 

Industrial Productivity Improvement 

   หลักการ แนวคิด ของการเพิ่มผลผลิต หลักการ

ของระบบการผลิตแบบโตโยต้าและแบบลีน 

เค ร่ือ งมื อลี น  แผน ผั งสายธารคุณค่ า  การ

บ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ประสิทธิผล

ของเคร่ืองจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็ว 

วิธีการน าระบบลีนไปใช้ หลักการพื้นฐานและ

วิธีการพัฒนาคุณภาพด้วยวิธีซิกซิกม่า  

   Principles and concepts of productivity 

improvement, principles of TOYOTA production 

system and lean production system, lean tools, 

value stream mapping, total productive 

ปรับรหัสและ

ชื่อรายวิชา 
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such as value stream mapping, total productive 

maintenance, overall equipment effectiveness 

and quick changeover, lean implementation, 

basic principle and implementation of quality 

improvement by six – sigma 

maintenance, overall equipment effectiveness 

and quick changeover, lean implementation, 

basic principles and implementation of quality 

improvement by six – sigma 

264344 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 

Logistics and Supply Chain Management 

     หลักการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่

อุปทาน ความส าคัญของโลจิสติกส์และการ

จัดการห่วงโซ่อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

และระบบความร่วมมือ บทบาทของโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ การ

วางแผนห่วงโซ่อุปทานความส าคัญของการ

บริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง 

บรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อในงานโลจิสติกส์และใน

ขั้นตอนห่วงโซ่อุปทาน แนวโน้มโลจิสติกส์และ

ห่วงโซ่อุปทานของโลก 

     Principle of logistics and supply chain 

management, the importance of logistics and 

supply chain management on economic and 

corporation systems, the role of industrial 

logistics on supply chain, computer and 

information technology for logistics, logistics and 

supply chain planning, the importance of 

customer service, inventory management, 

transportation, packaging, purchasing in logistics 

and supply chain operation, trend of global 

logistics and supply chain 

264351 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน       (3-0-6) 

Logistics and Supply Chain Management3 

   หลักการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่

อุปทาน ความส าคัญของโลจสิติกส์และการจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทานบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบ

ความร่วมมือ บทบาทของโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

ในห่วงโซ่ อุปทาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ การวางแผนห่วงโซ่

อุปทานความส าคัญของ การบริการลูกค้า การ

จัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การ

จัดซื้อในงานโลจิสติกส์และในขั้นตอนห่วง โซ่

อุปทาน แนวโน้มโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของ

โลก 

   Principles of logistics and supply chain 

management, importance of logistics and supply 

chain management on economic and corporation 

systems, roles of industrial logistics on supply 

chain, computer and information technology for 

logistics, logistics and supply chain planning, 

importance of customer service, inventory 

management, transportation, packaging, 

purchasing in logistics and supply chain 

operation, trends of global logistics and supply 

chain 

ป รั บ ร หั ส

รายวิชา 

 

264341 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า3(3-0-6) 

Inventory and Warehouse Management 

     การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 

แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง โอกาส และบทบาท

ของคลังสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบ

คลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า การวาง

ผังศูนย์กระจายสินและค้าคลังสินค้า การวางแผน

การไหลของวัสดุ แบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์

และการออกแบบคลังสินค้าและเค รือข่าย

กระจายสินค้า การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

บทบาทของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบชั้นวาง 

264352 การบรหิารสินค้าคงคลังและคลงัสินคา้  3(2-3-6) 

Inventory and Warehouse Management 

   การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 

แนวโนม้ การเปลี่ยนแปลง โอกาส และบทบาทของ

คลั งสินค้ า ในห่ วง โซ่อุปทาน การออกแบบ

คลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า การวาง

ผังศูนย์กระจายสินและค้าคลังสินค้า การวางแผน

การไหลของวัสดุ แบบจ าลองเพื่อการวิเคราะห์

และการออกแบบคลังสินค้าและเครือข่ายกระจาย

สินค้า การก าหนดปัจจัยทางเศรษฐกิจ บทบาท

ของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศ การออกแบบชั้นวาง การ

ปรับชื่อและ

รหัสรายวิชา 
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การจัดการระบบข้อมูลโลจิสติกส์ส าห รับ

คลังสินค้า การบริหารความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่ง และกิจกรรมใน

คลังสินค้า กรณีศกึษา 

     Guidelines for management of warehouse 

and distribution center, trend, changes and 

opportunity and role of warehouse in supply 

chain, warehouse design and location selection, 

warehouse and distribution center layout, flow 

of material planning, simulation model for 

analysis and design of warehouse and 

distribution network, economic factor 

determination, role of warehouse and 

distribution center for both domestic and foreign, 

shelves design, logistics information system 

management of warehouse, safety risk 

management in warehouse, transportation and 

warehouse activities, case study 

จัดการระบบข้อมูลโลจิสติกส์ส าหรับคลังสินค้า 

การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน

คลังสินค้า การขนส่ง และกิจกรรมในคลังสินค้า 

กรณีศกึษา 

   Guidelines for management of warehouse and 

distribution center, trends, changes and 

opportunity and roles of warehouse in supply 

chain, warehouse design and location selection, 

warehouse and distribution center layout, flow of 

material planning, simulation model for analysis 

and design of warehouse and distribution 

network, economic factor determination, roles of 

warehouse and distribution center for both 

domestic and foreign, shelves design, logistics 

information system management of warehouse, 

safety risk management in warehouse, 

transportation and warehouse activities, case 

study 

264431 จิตวทิยาอุตสาหกรรม                      3(3-0-6) 

Industrial Psycology 

     จิตวิทยาการท างานเบื้องต้น ความส าคัญ 

หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

การท างานร่วมกันระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม

ของงาน ปัญหาสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร การท างาน

ร่วมกันเป็นทีมและเป็นองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม 

วัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการ

ท างาน การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การ

ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญ

และก าลั ง ใจ  เทคนิคการจู ง ใจ  การส ร้า ง

สัมพันธภาพที่ดีและมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

การปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัยใน

การท างาน ความร่วมมืออันดีระหว่างผู้บริหาร 

หัวหน้างาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ท างาน 

     Fundamental of work psychology, 

importance, principle and concept of industrial 

psychology, work interaction between man and 

work environment, mental health problems in 

industry, human behavior in organization, team 

working, work organization, attitude, value, 

organizational culture, and work satisfaction, 

264342 จิตวทิยาอุตสาหกรรม                       3(3-0-6) 

Industrial Psycology 

   จิตวิทยาการท างานเบื้องต้น ความส าคัญ 

หลักการและ แนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

การท างานร่วมกัน ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม

ของงาน ปัญหาสุขภาพจิต ในโรงงานอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร การท างานร่วมกัน

เป็นทีมและเป็นองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม

องค์กรและความพึงพอใจใน การท างาน การ

ติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การฝึกอบรมและ

การพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ 

เทคนิคการจูงใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและ

มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การปลูกฝังจิตส านึก

ในเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน ความร่วมมือ

อันดีในที่ท างาน 

   Fundamental of work psychology, importance, 

principles and concepts of industrial psychology, 

work interaction between man and work 

environment, mental health problems in industry, 

human behavior in organization, team working, 

work organization, attitudes, values, 

organizational culture and work satisfaction, 

communication, cooperation, training and human 

ปรับรหัสและ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 



147 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

communication and cooperation, training and 

human resource development, work recognition 

and motivation, reward techniques, human 

relations, instillingmind-set of safety, work 

participation 

resource development, work recognition and 

motivation, reward techniques, human relations, 

instillingmind-set of safety, work participation 

264433 การยศาสตร์                                3(3-0-6) 

Ergonomics 

     บทน าเกี่ยวกับการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยาเบื้องต้น ชีวกลศาสตร์ การจัดท า

ฐานข้อมูลทางสรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสา

หการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและเคร่ืองจักร การ

ประยุกต์ใช้การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร สถานีงาน และ

สถานที่ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม 

     Introduction to ergonomics, introduction to 

anatomy and physiology, analysis of 

biomechanics, physiology database making in 

industrial engineering, man-machine 

interaction, application of ergonomics for 

designing tools, equipments, machines, 

workstations and workplaces in industrial work 

264343 การยศาสตร์                                   3(3-0-6) 

Ergonomics 

   บทน าเกี่ยวกับการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยาเบื้องต้น ชีวกลศาสตร์ การจัดท า

ฐานข้อมูลทางสรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสา

หการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและเคร่ืองจักร การ

ประยุกต์ใช้ การยศาสตร์ส าหรับการออกแบบ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร สถานีงาน และ

สถานที่ปฏิบัติงานในงาน อุตสาหกรรม  

   Introduction to ergonomics, introduction to 

anatomy and physiology, analysis of biomechanics,  

physiology database making in industrial 

engineering, man-machine interaction, application 

of ergonomics for designing tools, equipments, 

machines, workstations and workplaces in 

industrial work 

ปรับรหัส

รายวิชา 

 

  264353 การบรหิารระบบราง                        3(3-0-6) 

Railway System Management   

   ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานของการขนส่งระบบ

ราง การวิเคราะห์และวางแผนส าหรับปฏิบัติการ

การเดินรถ การบรหิารจัดการสถานีและสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่ เ กี่ ยวข้องกับระบบราง การ

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนระบบขนส่งมวลชน

และโลจิสติกส์ 

    Theories and basic knowledge of rail 

transportation, analyzing and planning for railway 

operation, station and railway system facilities 

management, application for public transport and 

logistic planning 

รายวิชาใหม่ 

264432 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและ

งานวิศวกรรม                               3 (2-3-6) 

Computer Aided Design, Manufacturing and 

Engineering 

     หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วย

คอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

สร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน 

264352 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิต และ

งานวิศวกรรม                                3 (2-3-6) 

Computer aided design, manufacturing and 

engineering 

     หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วย

คอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการสรา้ง

ชิ้นงาน  แบบ  2 มิติ  3 มิติ  พื้น ผิวและทรงตัน 

ปรับรหัสและ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักการพืน้ฐานของเคร่ืองจักรควบคุมเชิงตัวเลข 

การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข การอินเทอโป

เลทในระบบการผลิต วงจรควบคุมเคร่ืองจักร 

เคร่ืองจักรกลควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ 

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของชิ้นงานหรือ

ผลิตภัณฑ์ 

     Introduction to computer graphics, 2D, 3D, 

surface and solid computer modelling, 

fundamental in numerical control machine, 

numerical control  programming, interpolation in 

manufacturing system, machine control devices, 

CNC machines, mechanical properties analysis 

of work piece or product 

หลักการพื้นฐานของเคร่ืองจักรควบคุมเชิงตัวเลข 

การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข การอินเทอโป

เลทในระบบการผลิต วงจรควบคุมเคร่ืองจักร 

เคร่ืองจักรกลควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์   

     Introduction to computer graphics, 2D, 3D, 

surface and solid computer modelling,  fundamental 

in numerical control machine, numerical control 

programming, interpolation in manufacturing 

system, machine control devices, CNC machines   

264364 การผลิตอัตโนมัติ                           3(2-3-6) 

Manufacturing Automation 

     หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในการ

ผลิต หลักการพืน้ฐานของระบบและส่วนประกอบ

ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ การควบคุมนิวแมติกและ

ไฮโดรลิคในกระบวนการผลิต การออกแบบวงจร

บนตัวควบคุมลอจิกที่สามารถโปรแกรมได้ (พี

แอลซี) การควบคุมเคร่ืองมือกลเชิงตัวเลขเทียบ

กับการควบคุมด้ วยมือและอัต โนมัติ  การ

ออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช้ ระบบการ

ประกอบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

(เอฟเอ็มเอส) และอื่นๆ 

     Basic principle of automation systems in 

manufacturing, principle operation of systems 

and components used in automation systems 

including pneumatic and hydraulic control in a 

manufacturing process, circuit diagram design 

based on Programmable Logic Controller (PLC), 

numerical control machine tools compared to 

manual and automatic control, automation 

system design by applying the relevant 

component automated assembly systems, 

Flexible Manufacturing systems (FMS) and so on 

264362 การผลิตอัตโนมัติ                            3 (2-3-6) 

Automation Manufacturing 

    หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในการผลิต 

หลักการพืน้ฐานของระบบและส่วนประกอบที่ใช้ใน

ระบบอัตโนมัติ การควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิค

ในกระบวนการผลิต การออกแบบวงจรบนตัว

ควบคุมลอจิกที่สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) 

การควบคุมเคร่ืองมือกลเชิงตัวเลขเทียบกับการ

ควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ การออกแบบระบบ

อัตโนมัติ โดยการใช้ ระบบการประกอบอัตโนมัติ 

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟเอ็มเอส) และอื่นๆ 

    Basic principles of automation systems in 

manufacturing, basic principles of operation of 

systems and components used in automation 

systems, pneumatic and hydraulic control in a 

manufacturing process, circuit diagram design 

based on Programmable Logic Controller (PLC), 

numerical control machine tools compared to 

manual and automatic control, automation 

system design by applying relevant component 

automated assembly systems, Flexible 

Manufacturing Systems (FMS) and so on 

ปรับรหัสและ

ชื่อรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

  264364 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Selected Topics in Industrial Engineering 

                                                  3(3-0-6) 

   หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุต

สาหการ การสืบค้นข้อมลู การวิเคราะห์ด้วยหลกั

รายวิชาใหม่ 
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วิชาการ การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน

งานวิศวกรรมอุตสาหการ 

   Interesting and new topics in industrial 

engineering, data searching, data analysis based 

on academic principles, presenting knowledges 

and application in industrial engineering 

  264363 นาโนเทคโนโลยทีางวิศวกรรม            3(3-0-6) 

Engineering Nano Technology   

     ความหมายของนาโนเทคโนโลย ี นาโนวัสดุ 

รูปแบบการสรา้งวัตถุนาโน พืน้ฐานของวัสดุนาโน 

วิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมของวสัดุไมโครและ

นาโน คุณสมบัติทางแสงของโครงสรา้งนาโน 

คุณสมบัติเชงิกลของโครงสรา้งนาโน คุณสมบัติ

ทางแม่เหลก็ไฟฟา้ของโครงสรา้งนาโน การจ าแนก

คุณลักษณะของวสัดุนาโนโดยใช้เทคนิค

จุลทรรศน์อเิลกตรอนแบบต่างๆ กล้องจุลทรรศน์

อเิล็กตรอนแบบส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แรง

อะตอม การขึน้รูปวัสดุนาโน ประโยชน์ของนาโน

เทคโนโลยทีางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

อาหาร และการแพทย์ 

     Definations of nanotechnology, pattern of 

nanomaterials, micro/nano-architectural design 

methods, optical properties of nanostructures, 

mechanical properties of nanostructures, 

electromagnetic properties of nanostructures, 

micro/nano-structural analysis by scanning 

electron microscopic method (SEM), atomic force 

microscopic analysis (AFM), conventional-

micro/nano fabrication methods, unconventional-

micro/nano fabrication methods, nanotechnology 

application in agricultural, food industries and 

medical 

รายวิชาใหม่ 

  264305 การวิเคราะห์โครงสรา้งจุลภาค            3(3-0-6) 

Microstructure Analysis 

     ทฤษฎี และหลักการ เบื้ อ งต้นของกล้อง

จุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

การเตรยีมตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง

ในระดับมหภาคและจุลภาคของโลหะกลุ่มเหล็ก

และนอกกลุ่ ม เหล็ ก  องค์ ประกอบวั ฏภาค 

โครงสร้างทางจุลภาค การวิเคราะห์สัดส่วนวัฏ

รายวิชาใหม่ 
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ภาคและวัดขนาดเกรนในภาพโครงสร้างจุลภาค 

การวิเคราะห์โครงสรา้งจุลภาคโดยใชก้ารวิเคราะห์

ทางด้านภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงและกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน โครงสร้างจุลภาคของโลหะ

และโลหะที่ผ่านกระบวนการอบชุบด้วยความร้อน 
     Theory and principle of optical microscope 

and electron microscope. Sample preparation for 

macrostructure and microstructure analyses of 

ferrous and non-ferrous metals. Phase 

composition, microstructure, quantitative phase 

analysis and grain size measurement in 

microstructure. Microstructure analysis through 

image analyzer by optical microscope and 

electron microscope. Microstructure of metals and 

heat-treated metals. 

  264306 เทคโนโลยวีัสดุประกอบส าหรับอุตสาหกรรม 

                                                  3(3-0-6) 

Composites Technology for Industry 

     บทน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุประกอบ การ

จ าแนกประเภท องค์ประกอบมูลฐานของวัสดุ

ประกอบ คุณลักษณะและสมบัติขององค์ประกอบ

ของวัสดุประกอบ วัสดุประกอบฐานโลหะ พอลิ

เมอร์ และเซรามิกส์ กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง 

แ ล ะก า รประ ยุกต์ ใ ช้ ใ นภ าคอุ ตส าหกรรม 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 

     Introduction of composites technology, 

classification, basic elements of composites, 

characteristics and properties of composites, 

metal matrix composite, polymer matrix 

composite, ceramic matrix composite, related 

manufacturing and their applications for industry, 

related laboratories. 

รายวิชาใหม่ 

  264307 นาโนวัสดุและเทคโนโลยีวัสดุส าหรับกักเก็บพลังงาน                                       

3(3-0-6) 

Nanomaterials and nanotechnology for energy 

storage 

     แหล่งก าเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน 

ผลกระทบของการใช้พลังงานน้ ามันและถ่านหินต่อ

สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของ

รายวิชาใหม่ 



151 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

แหล่งพลังงาน พลังงานทดแทน และการน ามาใช้ใน

อนาคต แหล่ งก าเนิดพลั งงานสะอาด เซลล์

แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ระบบ

ความร้อนร่วม พลังงานชีวมวล เซลล์เชื้อเพลิง 

หลักการ ที่มา ความส าคัญของวิทยาศาสตร์นาโน

และนาโนเทคโนโลยี นิยามของวิทยาศาสตร์   นาโน

และนาโนเทคโนโลยี ประเภทของวัสดุนาโน เคร่ืองมือ

ตรวจสอบวัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑ์นาโนแท้และเทียม ความปลอดภัยด้านนา

โน แนวโน้มการวิจัยด้ านนาโนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้งานนาโนเทคโนโลยีใน

ชวีิตประจ าวัน วัสดุนาโนส าหรับการผลิตและการการ

จัดเก็บพลังงาน การสังเคราะห์การวิเคราะห์และการ

ประยุกต์ใช้งานวัสดุนาโนที่ใช้ส าหรับแหล่งพลังงาน

ต่างๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง ตัวเก็บ

ประจุย่ิงยวดและแบตเตอร่ี 

     Energy sources, human and energy utilizations, 

impact of the oil and coal consumptions to 

environment. The present and future status of energy. 

Renewable energies and their future use. Clean 

energy sources, photovoltaic, wind power generation, 

combined heat power system, biomass energy, fuel 

cells. Introduction to the underlying principles, history, 

importance of nanotechnology and nanoscience. 

Definitions of nanoscience and nanotechnology, types 

of nanomaterials. investigation tools, nanotechnology 

in nature, genuine and pseudo nano-products, nano-

safety, future research trends, and innovations with 

simple nano-technolgy applications in daily life. 

Nanomaterials used for energy production, storage, 

transmission and conservation. Synthesis, 

characterization, and application of nanomaterials 

used for energy sources such as solar cells, fuel cells, 

supercapacitors and batteries. 
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264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1   1 (0-3-2) 

Industrial Engineering Project 

     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

     Investigation, data collection, analysis, proposal 

writing, presentation, discussion and answering 

questions in industrial engineering topic 

264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1     1(0-3-2) 

Industrial Engineering Project 

     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

     Investigation, data collection, analysis, proposal 

writing, presentation, discussion and answering 

questions in industrial engineering topic 

คงเดิม 

 

264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรม 

อุตสาหการ                                  3(0-9-3) 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา

หการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

     Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in Industrial Engineering 

in private or government sectors 

 

264392 ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรม 

อุตสาหการ                                   1 หน่วยกิต 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา

หการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

     Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in Industrial Engineering 

in private or government sectors 

คงเดิม 

 

  264411 การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโมเดลธุรกิจ 

                                                  3(2-2-5) 

Feasibility Study for Business Model 

     บทน าสู่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

การวิเคราะห์และศึกษาผลปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้อง

กับความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 

การศึกษาด้านการตลาด การศึกษาด้านวิศวกรรม 

การศึกษาด้านการบริหารและจัดการองค์กร 

ก า รศึ กษ าด้ า น เ งิ น ล งทุ น  ก า รศึ กษ าด้ า น

เศรษฐศาสตร์ การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศึกษาความ

เป็นไปได้จากกรณีศกึษาของโครงการ 

     Introduction to feasibility study, analysis of 

factors related to feasibility of industrial 

projects, marketing study, engineering study, 

management study, financial study, economic 

study, environment study, case study of 

feasibility projects   

 

รายวิชาใหม่ 
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264412 วิศวกรรมความปลอดภัย                 3(3-0-6) 

Safety Engineering 

     ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน 

ส ภ า พภั ย เ สี่ ย ง แ ล ะ อุ บั ติ เ ห ตุ ใ น โ ร ง ง า น

อุตสาหกรรม ความถี่และความรุนแรงของ

อุบัติเหตุ การป้องกันความสูญเสียหรือแก้ไข

อุบัติเหตุโดยการออกแบบ การวิเคราะห์และการ

ควบคุมสภาพภัย เสี่ ยงจากสถานที่ท างาน 

หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมายความ

ปลอดภัย องค์ประกอบด้านมนุษย์และจิตวิทยา

อุตสาหกรรมเบื้องต้น 

     Safety in factory, hazards and accident in 

industry, frequency and severity of accident, 

loss prevention and solving accident problems 

by design, analysis andcontrol of workplace 

hazards, safety management, safety laws, 

human element and industrial psychology 

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย                   3(3-0-6) 

Safety Engineering 

     ความส าคัญของความปลอดภัยในโรงงาน 

สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม 

ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การป้องกัน

ความสูญเสียหรือแก้ไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ

การวิเคราะห์และการควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจาก

สถานที่ท างาน หลักการจัดการความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัย องค์ประกอบด้านมนุษย์

และจิตวิทยาอุตสาหกรรม เบื้องต้น การออกแบบ

ระบบป้องกันอัคคีภัย การจัดการกัมมันตรังษี 

     Safety in factory, hazards and accident in 

industry, frequency and severity of accident, loss 

prevention and solving accident problems by 

design, analysis and control of workplace 

hazards, safety management, safety laws, 

human element and industrial psychology, fire 

protection system design, radioactive 

management 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ         2(0-4-2) 

Industrial Engineering Laboratory 

     การปฏิ บั ติ ก ารระบบการผลิ ต  โดย ใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกรรมวิธีการ

ผลิต อันได้แก่  ระบบนิวเมติกส์  เทคโนโลยี

ซี เอ็นซี  ปฎิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม 

เคร่ืองกล เคร่ืองมือวัดทางอุตสาหกรรม และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

     Operations of manufacturing system by 

using modern technologies are pneumatics, 

computerized numerical control technology, 

mechanical engineering laboratory, industrial 

measurement instruments and industrial 

computer programming 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ          2(0-4-2) 

Industrial Engineering Laboratory 

 

     การบูรณาการระหว่างรายวิชาการศึกษาการ

ปฏิบัติงานทางอุตสาหการ การควบคุมคุณภาพ 

การวางแผนและควบคุมการผลิต และการ

ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม สู่การปฏิบัติ 

     Integration between industrial practice 

studies, quality control production planning and 

control and industrial plant design to actual 

practice. 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2   1(0-3-2) 

Industrial Engineering Project II 

     น าสิ่ งที่ ได้ รับจากการศึกษาค้นคว้ า ใน

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  มาท าการ 

ออกแบบ ทดลองปฏิบัติ  เก็บบันทึกผลข้อมูล  

วิเคราะห์และสังเคราะห์ผล  สรุปผล น าเสนอ 

และจัดท ารูปเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2     1(0-3-2) 

Industrial Engineering Project II 

  การออกแบบ การทดลอง การเก็บบันทึกผล

ข้อมูล  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการทดลอง 

การสรุปผล การน าเสนอ และรายงานโครงงาน 

   Design, experiment, data collection, analysis 

and synthesis, conclusion, presention, and project 

report 

ป รั บ

ค า อ ธิ บ า ย

รายวิชา 
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     Conducting an individual project based on 

Industrial Engineering Project I course, 

designing, experimenting, data collecting, 

analyzing and synthesizing, concluding, oral 

presenting, and completing report of project 

 

 

264492 การฝึกงาน                                 6(0-18-9) 

Professional Training     

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา

หการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

     Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in Industrial Engineering 

in private or government sectors 

264492 การฝึกงาน                                   6 หน่วยกิต 

Professional Training             

     การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา

หการในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

     Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in Industrial Engineering 

in private or government sectors 

คงเดิม 

 

264493 สหกิจศกึษา                                6(0-18-9) 

Co-Operative Education 

       การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา

ห ก า ร ใ น ฐ า น ะ พ นั ก ง า น ฝึ ก หั ด ใ น ส ถ า น

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in Industrial Engineering 

as a trainee in private or government sectors 

264493 สหกิจศกึษา                                 6 หน่วยกิต 

Co-Operative Education         

     การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสา

หการในฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in Industrial Engineering 

as a trainee in private or government sectors 

คงเดิม 

 

264342 การขนส่งและกระจายสินค้า              3(3-0-6) 

Transportation and Distribution                                 

     วิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก 

การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล 

พยากรณ์ความต้องการเดินทางขนส่ง วิเคราะห์

ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความ

หนาแน่นการจราจรและขนส่ง  การตัดสินใจใน

การเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบการจ าลอง

สถานการณ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบการ

ขนส่ง เส้นทางการขนส่ง เพื่อวางแผนและพัฒนา

ระบบ กรณีศกึษา 

     Analysis of transportation systems, land 

transportation, airfreight, marine transportation, 

forecasting of traveling demand, analysis of 

different factors influencing transportation 

systems, traffic flow density, decision making for 

traveling optimization, simulation model for 

studying the behavior of transportation systems, 

  ปิดรายวิชา 
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planning of developing systems and 

transportation routes, case study 

264343 การออกแบบระบบขนถ่ายวัตถุดิบ      3(3-0-6) 

Material Handling Systems Design 

     ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างโลจิ

สติกส์กับระบบการขนถ่ายสมัยใหม่ การแบ่งกลุ่ม

ของอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ  ความสัมพันธ์

ระหว่างการขนถ่ายวัสดุและการวางผังภายใน

โรงงาน หน่วยการขนถ่ายวัสดุ ระบบการไหลวัสดุ

และการสมดุลสายการผลิต การใชง้านหุ่นยนต์ใน

ระบบการขนย้าย ระบบการจัดเก็บและน าออก

อัตโนมัติ และงานวิจัยและการแก้ปัญหาด้านการ

ขนย้ายวัสดุในปัจจุบัน 

     Definition and relation between logistics and 

modern material handling system, classification 

of material handling equipment, relationship 

between material handling and facilities layout, 

unit loads in material handling and line 

balancing, robotics application in material 

handling, automated guided vehicle systems, 

storage systems and warehousing, automated 

storage/retrieval systems (ASRS), intelligent 

material handling system, current material 

handling research and problem solving 

  ปิดรายวิชา 

 

264351 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์       3(3-0-6) 

Legal Aspects for Logistics 

     กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้างส าหรับสินค้า

และบริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 

การช าระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศ การ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ การน าเข้าสินค้าและการ

ส่งออกสินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้าและ

เทอร์มินัล 

     Laws and regulations related to the logistics 

management such as goods and services 

procurement, international trade, international 

trade settlement, international transportation, 

multi-modal transportation, imports and 

exports, warehouse and the terminal keeping 

 

  ปิดรายวิชา 
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264352 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์3(3-0-6) 

Information Technology for Logistics 

     การใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผน

ทางด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

ส าหรับผู้บริหาร การค านวณและการสับเปลี่ยน

ข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและ

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบ

ของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อ

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 

     Information technology method for logistics 

planning support decision making for the 

managerial level, calculations and the electronic 

data interchange, protection and computer 

security systems the impact of computers and 

information related to the logistics organization 

  ปิดรายวิชา 

 

264353 โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ                3(3-0-6) 

International Logistics 

     ความส าคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจ

ระหว่างประเทศและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์

ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกส์

ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอเิลคทรอนิกส์และ

กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลสารสนเทศและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิ

สติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศกึษาที่เกี่ยวข้อง 

     The importance of logistics impact to the 

international business, functions related to 

strategic management and international logistics 

system, electronic trading systems and related 

laws,the related information and technology in 

the international logistics, related case studies 

  ปิดรายวิชา 

 

264361 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเคร่ืองกลวิทัศน์ 3(3-0-6) 

Industrial Robotics and Machine Vision 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน

หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้งานในด้านการผลิต 

ส่วนประกอบ ของหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การ

เคลื่อนที่ การควบคุมและเซนเซอร์ที่ใช้กับหุ่นยนต์ 

การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้กับหุ่นยนต์ 

โครงสร้างของหุ่นยนต์ ค าสั่งที่ใช้กับหุ่นยนต์ 

ปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบและควบคุมกลุ่ม

หุ่ น ย น ต์  ก า ร น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น กั บ

อุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ การขนย้ายชิ้นงาน 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

การขนย้ายวัสดุ การจับชิ้นงานขึ้นและลงจาก

เคร่ืองจักร การท างานของกระบวนการผลิต การ

ประกอบ การตรวจสอบ การเชื่อม การหล่อ การ

เลือกหุ่นยนต์ แนวความคิดพื้นฐานและเทคนิค

ของการประมวลผลภาพดิจิทัลและเคร่ืองกลวิ

ทัศน์ การติดตั้งและสอบเทียบระบบ การใช้งาน

เคร่ืองกลวิทัศน์ในอุตสาหกรรมการผลิต 

     Introduction to robotics technology and 

applications in manufacturing, robot technology: 

robot anatomy, basic motion analysis and 

introduction to control and sensors, robot 

programming, robot languages, robot structures, 

robot commands, artificial intelligence, robot cell 

design and control, manufacturing aspects 

include work cell design, part handling, material 

transfer, machine loading/unloading, processing 

operations, assembly, inspection, welding, 

casting,robot selection, basic concepts and 

techniques in digital image processing and 

machine vision, system setup and 

calibration,application in manufacturing industry 

 

264362 ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ   3 (3-0-6) 

Computer System and Interfacing 

     ฮา ร์ ด แ ว ร์ ไ ม โค รคอมพิ ว เตอ ร์  หน่ ว ย

ประมวลผลกลางบัสหน่วยความจ า หน่วยด้าน

เข้าและด้านออก เทคนิคการเชื่อมต่อและ

โปรแกรมควบคุมส าหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์

บริวารต่างๆ การออกแบบซอร์ฟแวร์ เวลาจริง

และการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมส าหรับระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษา

ระดับสูง ล าดับชั้นและการควบคุมกระบวนการ

ไปป์ไลน์หน่วยความจ า ด้านเข้าด้านออก ซูเปอร์

สกาลาร์และหน่วยประมวลผลแบบขนาน การ

ประยุกต์ใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบวัด

และควบคุม 

     Micro-computer hardware, CPU, bus, 

memory unit, input and output units, interfacing 

technique and control program for interfacing to 

peripheral devices, software design, real time 

and programming, control program to 

  ปิดรายวิชา 
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microcomputer system, high level language 

programming, pipelining memory hierarchy and 

control, input/output, superscalar and parallel 

processors, microcomputer applications in 

measurement systems and control 

264363 ระบบควบคุมและแบบจ าลอง            3(3-0-6) 

Modeling and Control Systems 

     ระบบควบคุมเบื้องต้น แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพบล็อกฟังก์ชั่น 

การถ่ายโอนการตอบสนองของระบบ ลักษณะ

ของระบบการควบคุม การวิเคราะห์เสถียรภาพ

ของระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 

การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับบนพื้นฐาน

ของตัวควบคุมพีไอ การวิเคราะห์ระบบการ

ควบคุมบนหลายตัวแปร การจ าลองระบบที่ใช้

ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ 

     Introduction to control systems, mathematical 

model of systems, transfer function block diagram, 

system response, characteristic of control systems, 

stability analysis of control systems in time-domain 

and frequency domain, design of feedback control 

systems based on compensation PID controllers, 

control system analysis based on state variables, 

system simulation using computer software 

  ปิดรายวิชา 

 

264371 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น               3(2-3-6) 

Flexible Manufacturing System 

     ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นเบื้องต้น ระบบ

การบริหารฐานข้อมูลในระบบการผลิตแบบ

ยืดหยุ่น กลุ่มของเทคโนโลยี ประเภทของระบบ

การผลิตอัตโนมัติ การโปรแกรมในการควบคุม

ระบบการผลิต การกระจายฐานข้อมูลของ

เ ค ร่ื อ งมื อ ใน ระบบการผลิ ต แบบ ยืดห ยุ่น 

ส่วนประกอบบางอย่างในระบบการผลิตแบบ

ยืดหยุ่น การวางแผนและการควบคุมการผลิตใน

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 

     Introduction to flexible manufacturing 

system, database management system in FMS, 

type of industrial automation requirement of the 

part programming section, distributed tool 

database in FMS, some important elements in 

FMS, process planning and process control in FMS 

  ปิดรายวิชา 
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264372 อเิล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล           3(3-0-6) 

Electronic and Digital Circuit 

     วัสดุสารกึ่งตัวน ารอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิด

ต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์แบบ

สองขั้วและสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง 

การใช้งานและการวิเคราะห์ในการน าไปใช้ใน

วงจรที่ไม่เป็นแบบเชิงเส้นต่างๆ ระบบตัวเลขและ

การค านวณในคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ 

รหัสฐานสอง รหัสบีซีดี รหัสเกรย์ รหัสแอสกี 

พีชคณิตบูลลีนและตารางความจริง การวิเคราะห์

และสังเคราะห์วงจรคอมบิเนชั่นตรรกศาสตร์ 

วงจรสวิทช์ชิ่ง รูปแบบบัญญัติ แผนผังคาร์โน วิธีค

วินแม็กคลอสกี้ ฮาร์ซาร์ด วงจรแนนนอร์หลาย

ระดับ ชนิดของวงจรเชิงผสมตรรกศาสตร์และ

การใช้ตรรกศาสตร์ประตูสัญญาณ การวิเคราะห์

และสังเคราะห์วงจรโดยล าดับตรรกศาสตร์ วงจร

ซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส ไดอะแกรมการ

เปลี่ยนสภาวะ การลดรูปสภาวะการใช้ฟลิป

ฟลอป วงจรโดยล าดับทั่วไปที่ใช้ฟลิปฟล็อป วงจร

คงสภาวะการเก็บข้อมูล วงจรนับ วงจรเลื่อน

ข้อมูล 

     PN junction semiconductors, various kind of 

diode, transistors, operational amplifiers. two 

and three terminal device structures and 

characteristics, use and analysis in nonlinear 

circuit applications, Number systems: 

representation and mathematical operation on 

computer, Computer codes: binary, BCD, Gray, 

ASCII, Boolean algebra and truth table, 

Combination logic circuits: analysis and 

synthesis, canonical form, Karnaughs map, 

Quinne McKlusky, hazard, multi-level NAND-

NOR circuits, types of combination circuits, 

implementation using logic gates and MSI, 

Sequential logic circuits: analysis and synthesis, 

asynchronous and synchronous, state diagram, 

state reduction, implementation using flip-flops, 

commonly known sequential circuits: registers 

counters, application of digital circuits in control 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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264373 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

                                                 3(3-0-6) 

Artificial Intelligence for Industrial Engineering 

     เ นื้ อ ห า แ ล ะ ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง

ปัญญาประดิษฐ์ พืน้ฐานของฟัซซีโลจิก โครงข่าย

ระบบประสาท ทฤษฎีกราฟ การค้นหาแบบฮิวริ

สติก การเล่นเกม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การ

ประมวลผลแบบสัญลักษณ์ และวิธีการค้นหา

ข้อสรุป แนวทางการประยุกต์ใช้งานปัญญา 

ประดิษฐ์ใน การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบผู้เชี่ยวชาญ 

ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ การค้นหาเหตุผลด้วย

วิธีอรรถศาสตร์ และ การอนุมานภายใต้ความไม่

แน่นอน ด้วยโปรแกรมโปรล็อก 

     Introduction to the definition and theoretical 

aspects of artificial intelligence, fundamental of 

fuzzy logic, neural networks, graph theory, 

heuristic search techniques, game theory, 

genetic algorithm, symbolic processing and 

conclusion methods, applications of artificial 

intelligence to natural language processing, 

industrial robots and expert system, theory and 

applications of predicate logic and symbolic 

reasoning under uncertainty with PROLOG 

programming 

  ปิดรายวิชา 

 

264414 การวิเคราะห์ตน้ทุนทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 

Industrial Cost Analysis 

     หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน ความรู้พื้นฐาน

ของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต การแบ่งปนั

ส่วนต้นทุน การจัดสรรต้นทุนและการตัดสินใจ

เพื่อการลงทุนในโครงการทางด้านอุตสาหกรรม 

     Principles of basic accounting, fundamentals 

of financial reports, cost analysis for 

manufacturing planning and production control, 

capital rationing, cost allocation, decision of 

investment in industrial engineering project 

  ปิดรายวิชา 

 

264434 การประ ยุกต์ ใ ช้ คอมพิ ว เตอ ร์ส าห รับง าน

วิศวกรรมอุตสาหการ                     3(2-3-6) 

Computer Application for Industrial Engineering 

  ปิดรายวิชา 
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     การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส านักงาน

ส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น งานด้าน

เอกสาร งานต้านตารางงาน การก าหนดสูตร

ค านวณ การเก็บข้อมูลการผลิต เป็นต้น การ

ประมวลผลและการวางแผนการผลิตอย่างง่า 

     Office computer applications for industrial 

engineering such as documentation, scheduling, 

formula, producton data collection, basic data 

processing and production planning 

264435 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่ม

วิชาการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต 

                                                3(3-0-6) 

Selected Topics of Industrial Engineering in 

Engineering Management and Production 

System 

     หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม

อุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย

หลักวิชาทางการจัดการทางวิศวกรรมและระบบ

การผลิต การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้

ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

     Interesting and new topics in industrial 

engineering, data searching, data analysis 

based on academic principles of engineering 

management and production system, presenting 

knowledges and application in industrial 

engineering 

  ปิดรายวิชา 

 

264452 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ          3(3-0-6) 

Multimodal Transport 

     ลักษณะทั่วไปของรูปแบบการขนส่ง ได้แก่ 

การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางบกและการขนส่ง

ทางอากาศ การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการ

ขนส่งในแต่ละรูปแบบโครงข่ายการขนส่ง และ

การเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง  การขนส่ง

ต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบใน

การด า เนินการการขนส่งหลายรูปแบบที่มี

ประสิทธิภาพ และ กรณีศกึษา 

     General characteristics of the types of 

transportation, sea transport, land and air 

transport, analysis of the pros, disadvantages of 

each form of transport, transport infrastructure 

  ปิดรายวิชา 

 



162 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

and transport links, factors that influence the 

decision of mode of transport, multimodal 

transport. Infrastructure and components that 

aid in the form of the transport efficiency, case 

studies 

264453 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์    3(3-0-6) 

Material Handling and Packaging 

     ฟังก์ชันของการล าเลียงวัสดุและการบรรจุหีบ

ห่อ การจัดการประสิทธิภาพและโลจิสติกส์ การ

ออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการ

ล าเลียงและขนย้าย เทคนิคเชิงคุณภาพในการลด

ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ 

     Function of the material handling and packaging, 

performance and logistics management, design and 

application development technologies for the 

packaging, selection of equipment for transport, 

transport efficiency, qualitative techniques to reduce 

the cost of the package 

 

  ปิดรายวิชา 

 

264454 การจัดการการจัดหา                      3(3-0-6) 

Procurement Management 

     ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและ

การค้า บทบาทของการจัดซื้อในการบริหาร  

โซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซือ้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการจัดการ

ของ ซัพพลายเออร์ การสร้างพันธมิตรและความ

ร่วมมือทางการจัดซือ้ กรณีศกึษา 

     Industry procurement system and trade, the 

role of purchasing in supply chain management, 

the development strategy of efficiency 

purchasing, the study of suppliers management 

concepts, the partnership and cooperation 

through the purchasing, case study 

  ปิดรายวิชา 

 

264455 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่ม

วิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

                                                3(3-0-6) 

Selected topics of Industrial Engineering in 

Supply Chain Management and Logistics 

     หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม

อุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย

  ปิดรายวิชา 
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หลักวิชาการทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิ

สติกส์ การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน

งานวิศวกรรมอุตสาหการ 

     Interesting and new topics in industrial 

engineering, data searching, data analysis 

based on academic principles of supply chain 

management andn logistics, presenting 

knowledges and application in industrial 

engineering 

264471 การออกแบบเคร่ืองจักรกล               3(3-0-6) 

Mechanical Design 

     ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความ

เสียหายที่ใชใ้นการออกแบบชิน้ส่วนเคร่ืองจักรกล

ภายใต้โหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง 

สกรูส่งก าลังและสกรูยึดชิ้นงาน รอยเชื่อม การ

ขับด้วยสายพานและโซ่ 

     Phases of design, theory of failure used in 

design of machine elements subjected to static 

and varying loads, mechanical springs, power 

screws and threaded fasteners, welded joints, 

flexible drives 

  ปิดรายวิชา 

 

264472 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์      3(2-3-6) 

Microprocessor Application 

     สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การ

เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การติดต่อ

ระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจ าและ

การเชื่อมต่อของอินพุท เอ้าท์พุท การประยุกต์ใช้

ไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อ

การควบคุมและสื่อสารข้อมูล ข้อมูลเข้าออก 

จังหวะเวลา การสื่อสารผ่าน RS232 และพอร์ต

ขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุม

มอเตอร์แบบสเต็ป 

     Microprocessor’s architecture, assembly 

language programming, interfacing of memory 

chips and I/O control chips with microprocessor 

chips, interfacing with peripheral devices for 

control application in physical devices and 

information such as input/output, timer, RS232 

communication and parallel port, LED display, 

and stepping motor control 

  ปิดรายวิชา 
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264473 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุ่ม

วิชาการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ  3(3-0-6) 

Selected Topics of Industrial Engineering in 

Automatic Production and Control 

     หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรม

อุตสาหการ การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย

หลักวิชาทางการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 

การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ในงาน

วิศวกรรมอุตสาหการ 

     Interesting and new topics in industrial 

engineering, data searching, data analysis 

based on academic principles of automatic 

production and control, presenting knowledges 

and application in industrial engineering 

  ปิดรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 3 (2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3 (2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวติประจ าวัน 

3(2-2-5) 

   002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุค

ดิจิทัล 

1(0-2-1) 

   003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 241153 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 3(2-2-5)  

242101 หลักเคม ี 4 (3-3-8) 242107 ความรู้พื้นฐานทางเคม ี 3(2-3-5)  

244101 ฟิสิกส์ 1 4 (3-3-8) 244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น 

 

4(3-3-8)  

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-6) 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)  

รวม 20 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3 (2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ 

แวดล้อม 

3 (2-2-5) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3 (2-2-5) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

3(2-2-5) 

   226102  หลักการแก้ปญัหาและการเขียน

โปรแกรม 

2(1-2-3) 

241152 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 241154 เรขาคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคูลัส

ประยุกต์ 

3(2-2-5)  

244102 ฟิสิกส์ 2 4 (3-3-8)    

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 261111  กลศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

   264102 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 1(0-3-2) 

   264109  ปฏิบัติการเคร่ืองมือพื้นฐานทาง

วิศวกรรมและการใชง้าน  

1(0-3-2) 

รวม 22 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3 (2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิ

วิชาการและวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3 (2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3 (2-2-5)    

241253 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6)    

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

264202 สถิตวิิศวกรรม 3 (3-0-6) 264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6) 

   264203 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) 

   264204 สเปรดชีตส าหรับวิศวกรรม

สมัยใหม่  

2(2-0-4) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา 3 (2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ  

สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1(0-3-1) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดง 

ออกในสังคม 

3 (2-2-5)    

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิว 

เตอร์ 

3 (3-0-6)    

261230 ความร้อนและของไหล 3 (3-0-6) 261230 ความร้อนและของไหล 3(3-0-6) 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 4 (3-3-8) 262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  3(2-3-8) 

264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 3 (2-3-6) 264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 3(2-3-6) 

264212 การควบคมุคุณภาพ 3 (3-0-6) 264212 การควบคมุและประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 

   264213 การวิเคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรม

และการลงทุน 

3(3-0-6) 

   264214 การออกแบบและวิเคราะห์การ

ทดลอง 

3(3-0-6) 

รวม 22 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

   003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่

การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุต

สาหการ 

3 (2-3-6) 261309 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 

2643XX วิชาชีพบังคบั 3 (X-X-X) 264311 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

2643XX วิชาชีพบังคบั 3 (X-X-X) 264312 การจัดการทางวิศวกรรม  2(2-0-4) 

2643XX วิชาเชีพบังคับ 3 (X-X-X) 264321 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 

2643XX วิชาชีพบังคบั 3 (X-X-X) 264322 การศึกษาการปฏบิัติงานทาง

อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 (X-X-X) 264323 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 18หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

3(0-6-3) 

* 262300 ความคดิสร้างสรรค์และ 

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

3 (2-3-6)    

261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ือง 

กล 

1 (0-3-2)    

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 2 (2-0-6)    

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ  

3(3-0-6) 

   264313 ผู้ประกอบการและการสรา้ง

โมเดลธุรกิจ 

2(2-0-4) 

264313 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 3 (2-3-6) 264314 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 2(1-3-4) 

264314 การวางแผนและควบคุม 

การผลิต 

3 (3-0-6)    

264315 การออกแบบโรงงาน 

อุตสาหกรรม 

3 (3-0-6) 264315 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

   264316 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุต

สาหการ  

2(1-3-4) 

264391 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 1 

1 (0-3-2) 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสา

หการ 1  

1(0-3-2) 

2643XX วิชาชีพเลือก 3 (X-X-X) 264XXX วิชาชีพเลือก  3(X-X-X) 

* 2643XX วิชาชีพเลือก 3 (X-X-X)    

   XXXXXX วิชาเลือกเสรี  3(X-X-X) 

รวม 18 หน่วยกิต รวม 22 หน่วยกิต 

หมายเหตุ    * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ส าหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264392 ทักษะและประสบการณ์ 

ในวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการเป็นวชิาชีพเลอืก 

 

264392 ทักษะและประสบการณ์ใน

วิชาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ 

3(0-9-3) 264392  ทักษะและประสบการณ์ใน

วิชาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ  

1 หน่วยกิต  

รวม 3 หน่วยกิต รวม 1 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

ส าหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264392 ทักษะและ

ประสบการณ ์

ในวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการเป็นวชิาชีพเลอืก 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 (3-0-6)    

264411 สัมมนา 1 (0-3-2)    

   264411 การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับ

โมเดลธุรกิจ 

3(2-2-5) 

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

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (0-4-2) 264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  2(0-4-2) 

264414 การวเิคราะห์ตน้ทนุทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)    

264491 โครงงานทางวศิวกรรมอตุสาหการ 2 1 (0-3-2) 264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  1(0-3-2) 

2644XX วิชาชีพเลือก 3 (X-X-X) 264XXX วิชาชีพเลือก  3(X-X-X) 

   264XXX วิชาชีพเลือก  3(X-X-X) 

   XXXXXX วิชาเลือกเสรี  3(X-X-X) 

รวม 16 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต 

หรือ  

ส าหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264492 การฝกึงาน หรือ

รายวชิา 264493 สหกิจศึกษา เป็นวชิาชีพเลือก 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 (3-0-6) 

264411 สัมมนา 1 (0-3-2) 

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 3 (3-0-6) 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (0-4-2) 

264414 การวเิคราะห์ตน้ทนุทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 1 (0-3-2) 

2644XX วิชาชีพเลือก 3 (X-X-X) 

2644XX วิชาชีพเลือก 3 (X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 (X-X-X) 

รวม 22 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

ส าหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264392 ทักษะและ

ประสบการณ ์

ในวชิาชีพวศิวกรรมอุตสาหการเป็นวชิาชีพเลอืก 

 

2644XX วิชาชีพเลือก 3 (X-X-X) * 264492 การฝึกงาน 

Professional Training  

6 หน่วยกิต 

2644XX วิชาชีพเลือก 3 (X-X-X) * 264493 สหกิจศกึษา  

Co-Operative Education  

6 หน่วยกิต 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3 (X-X-X)    

รวม 9 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

หรือ  

ส าหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264492 การฝกึงาน หรือ

รายวชิา 264493 สหกิจศึกษา เป็นวชิาชีพเลือก 

* 

264492 

การฝึกงาน 

Professional Training 

6 (0-18-9) 

* 

264493 

สหกิจศกึษา 

Co-Operative Education 

6 (0-18-9) 

รวม 6 หน่วยกิต 

* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ภาคผนวก จ  
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนศักดิ์ พจนา 
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ชื่อ-สกุล   นายพจนศักดิ์ พจนา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35401002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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โทรศัพท์   054-466-666  ตอ่ 3377 

Email    potejanasak.po@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 
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และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

พ.ศ. 2557 หลักสูตรการเรียนทางไกลการบริหารการผลิตช้ันต้น มหาวิทยาลัยซันโน ภายใต้การ

ดูแลของสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)   

พ.ศ. 2556 หลักสูตรชนิดัง ภายใต้การดูแลของส านักพัฒนาการอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2554 อบรม ISO14001 ภายใต้การดูแลของ MASCI STANDARD INTELLIGENCE UNIT 

 

2.  ที่ปรึกษา  

พ.ศ. 2563  วิเคราะหร์ะบบการให้บริการโรงพยาบาลพิษณุเวช  

พ.ศ. 2563  หัวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงาน 10 ล าปาง  

พ.ศ. 2563  วิทยากรฝึกอบรมระบบคลังสินค้าและระบบ LEAN โรงพยาบาลพะเยาราม  

พ.ศ. 2562  กรมสุขภาพจิต งานวิจัยการพยากรณ์จ านวนผูป้่วยทางจิต  
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พ.ศ. 2562  โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2562 วิทยากรฝึกอบรม LEAN โรงพยาบาลศิริเวชล าพูน  

พ.ศ. 2559  ส านักงานอัยการสูงสุด โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

องค์กร (TQA) จัดโดย บริษัท อนิโนว้าซอฟแวร์ จ ากัด  
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล ถาวร 

Assistant Professor Erawin Thavorn, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายเอราวิล ถาวร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 26501000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3377 

Email Erawin.th@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2564 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

เอราวิล ถาวร, ประไพศรี สุทัศน ์ ณ อยุธยา และจุฑา พิชิตล าเค็ญ. (2561). The Effect of Weibull 

Distribution on Supplier Selection using Process Capability Analysis. การประชุมวิชาการ

ด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561, 23-24 เมษายน 2561, ชลบุรี. หนา้ 

60-67. 
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เอราวิล ถาวร, เริงทิวา ทิพยศักดิ์, อภศิักดิ์ วิทยาประภากร และพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล. (2561). การ

แก้ปัญหาการจัดสรรเงินลงทุนเชงิจัดหมู่ดว้ยเทคนิคการสร้างแถว. การประชุมวิชาการ

ด้านการวิจัยด าเนินงานแหง่ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561, 23-24 เมษายน 2561, ชลบุรี.   

                     หน้า 52-59. 

Erawin Thavorn and Prapaisri Sudasna-na-Ayudthya. (2021). The development of supplier comparison 

using lower process capability index for Weibull distribution model. Engineering and 

Applied Science Research,48(3), pp.295-306. 

Erawin Thavorn and Prapaisri Sudasna-na-Ayudthya. (2020). Effect of Weibull Distribution on 

Supplier Comparison using Lower Process Capability Index: The Examples 

Study. 2nd International Conference on Management Science and Industrial 

Engineering (MSIE 2020). Osaka, Japan. pp. 13–17, DOI: 10.1145/3396743.3396760. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3396743
https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3396743
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤต เมฆสกุล 

Assistant Professor Khomkit Meksagul 

 

ชื่อ-สกุล   นายคมกฤต เมฆสกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35399000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666  ตอ่ 3377 

Email    khomkit.me@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2553   วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  

    มหาวิทยาลัยชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2543   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

    มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิจัย  

เอกชัย แผ่นทอง, พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ, คมกฤต เมฆสกุล และ อโณทัย กล้าการขาย. (2561).  

แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสมส าหรับการวางแผนการผลิตอิฐมอญ: 

กรณีศึกษา กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานอิฐทุ่งมอก จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการขา่ยงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (IE Network 

2018), อุบลราชธานี, ประเทศไทย. หนา้ 1400-1405. 

เอกชัย แผ่นทอง, เอราวิล  ถาวร และ คมกฤต เมฆสกุล. (2560). คุณภาพชวีิตและความเครียดของ

นิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, พะเยา, ประเทศไทย. หนา้ 2400-2414. 
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เอราวลิ ถาวร และ คมกฤต เมฆสกุล. (2560). แนวทางการปรับปรุงโรงเชือดโคขุนโดยใช้หลักเกณฑ์

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) กรณีศกึษา สหกรณ์โคขุนดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. 

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่  8, 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. หน้า 712-717. 

พงศว์ิทย์ พรมสุวรรณ, คมกฤต เมฆสกุล และ เอกชัย แผ่นทอง. (2559). การวิเคราะห์และปรับปรุง

วิธีการท างานในสถานีงานบรรจุน้ าแข็งโดยใช้หลักการยศาสตร์. รายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. หน้า 245-250. 

คมกฤต เมฆสกุล, พงศว์ิทย์ พรมสุวรรณ, เอกชัย แผ่นทอง, ฉัตรชัย มลเดช และสุทธิพันธ์ บุญทวี. 

(2559). การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการตัดแผน่อะคริลกิด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ 

รุ่น MC-70. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. หน้า 36-40. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรทอง ทองจัตุ 

Assistant Professor Chakthong Thongchattu 

 

ชื่อ-สกุล นายจักรทอง ทองจัตุ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35401002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3377 

Email Iengin8@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัต)ิ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2543 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

สมชาติ ธนะ, จักรทอง ทองจัตุ, อัจฉราวดี แก้ววรรณดี และ ศริิบูรณ์ บุญถา. (2563). การศกึษาหว่งโซ่

อุปทานส าหรับการเลี้ยงโคนมโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศกึษา

สหกรณ์โคนมจังหวัดเชียงราย จ ากัด จังหวัดเชียงราย, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย  ครั้งที่ 10, 28-29 มกราคม  2564, หน้า 261-262. 
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ภาณุ บูรณจารุกร, จักรทอง ทองจัตุ , อัจฉราวดี แก้ววรรณดี และ ธนวัฒน์ ยานุ. (2561). การประยุกตใ์ช้

กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมนิความส าคัญของเกณฑร์างวัลคุณภาพ

แห่งชาติในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการ 

โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18, 8-9 พฤศจกิายน 2561. หนา้ 20-28. 

ดลเดช ตั้งตระการพงษ์, จักรทอง ทองจัตุ, ธนวัฒน์ ยานุ, จุฑาธิป ประติพัทธ์นฤมล และ ชลธิชา อยู่พ่วง.

(2561). การจัดการโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน : กรณีศกึษากล้วยอบเนยกลุ่มสหกรณ์

แปรรูปหนองตูม จังหวัดสุโขทัย, การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 

24-25 พฤษภาคม 2561. หน้า 1-6. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย แผ่นทอง 

Assistant Professor Aekachai Pantong 

 

ชื่อ-สกุล   นายเอกชัย แผน่ทอง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15506000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-666  ตอ่ 3377 

Email    aekachai.pa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2555   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ)  

    มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 พ.ศ. 2552   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

    มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิจัย   

เอกชัย แผ่นทอง, พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ, คมกฤต เมฆสกุล และ อโณทัย กล้าการขาย. (2561). 

แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสมส าหรับการวางแผนการผลิตอิฐมอญ: 

กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอิฐทุ่งมอก จังหวัดพะเยา . รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (IE Network 

2018), อุบลราชธานี, ประเทศไทย. หนา้ 1400-1404. 

  เอกชัย แผ่นทอง. (2560). แบบจ าลองก าหนดการเชิงเส้นจ านวนเต็มผสมส าหรับการวางแผนการ

ขนส่งดิน : กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการโชควาสนา จังหวัดพะเยา. รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ( IE 

Net 2017), เชยีงใหม่, ประเทศไทย. หนา้ 1091-1095. 
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เอกชัย แผ่นทอง, เอราวิล  ถาวร และ คมกฤต เมฆสกุล. (2560). คุณภาพชีวิตและความเครียดของ

นิสิตระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, พะเยา, ประเทศไทย. หนา้ 2400-2414. หนา้ 2400-2414. 

พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ, คมกฤต เมฆสกุล และ เอกชัย แผ่นทอง. (2559). การวิเคราะห์และปรับปรุง

วิธีการท างานในสถานีงานบรรจุน้ าแข็งโดยใช้หลักการยศาสตร์ . รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ( IE Network 

2019), กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. หนา้ 245-249. 

คมกฤต เมฆสกุล, พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ, เอกชัย แผ่นทอง, ฉัตรชัย มลเดช และสุทธิพันธ์ บุญทวี. 

(2559). การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการตัดแผ่นอะคริลิกด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ 

รุ่น MC-70. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. หนา้ 36-39. 
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ประวัติ 

ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี 

Adcharawadee Keawwandee, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3377 

Email adcharawadee@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 Doctor of Philosophy (Industrial and Systems Engineering)     

The University of Oklahoma, USA. 

พ.ศ. 2546 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2544 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิจัย 

สมชาติ ธนะ, จักรทอง ทองจัตุ, อัจฉราวดี แก้ววรรณดี และศิริบูรณ์ บุญถา. (2563). การศกึษาหว่ง

โซ่อุปทานส าหรับการเลีย้งโคนมโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศกึษา 

สหกรณ์โคนมจังหวัดเชียงราย จ ากัด จังหวัดเชยีงราย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

ทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10, 25 – 28 มกราคม 2564, หน้า 261-262. 
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ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, สุริยา ส้มจันทร์, ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ และอัจฉราวดี แก้ววรรณดี. (2562). 

การศึกษาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในพืน้ที่ภาคเหนือผ่านด่านบ้านฮวก จังหวัด 

พะเยา สู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติดา้นบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ.้ 7-8 พฤศจกิายน 

2562, หนา้ 91-107. 

ภาณุ บูรณจารุกร, อัจฉราวดี แก้ววรรณดี, จักรทอง ทองจัตุ และธนวัฒน์ ยานุ. (2561). การประยุกต์ใช้

กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ เพื่อประเมินความส าคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แหง่ชาติในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการ 

โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18, 8-9 พฤศจกิายน 2561, หนา้ 395-401. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

ประวัติ 

อธิคม บุญซื่อ 

Athikom Boonsue 

 

ชื่อ-สกุล นายอธิคม บุญซื่อ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35599001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3377 

Email athikomb@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลงานวิจัย 

อธิคม บุญซื่อ. (2563). การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านทักษะและความรู้ทางวิศวกรรม  

อุตสาหการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (อุตสาหการ); กรณีศกึษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานการสืบเนื่องจาการประชุมทางวชิาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครัง้ที่ 9,  23-24 มกราคม  2563, หน้า 381-382. 
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ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 

พ.ศ. 2541 Mechanical Engineer (การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร, การติดตั้งเครื่องจักร) บริษัท 

ปัญจพล พัลพ์ แอนด ์เปเปอร์ จ ากัด อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา 

พ.ศ. 2542 Process Engineer (การปรับปรุงกระบวนการผลิต, การออกแบบกระบวนการผลิต, 

การวางผังกระบวนการผลิต , การควบคุมการผลิต) บริษัท LTEC (Fujikura Group) 

จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน 
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ภาคผนวก ฉ  

 

ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 



 

 

1
8
9
 

ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาระงานสอน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายพจนศักดิ์ 

พจนา  

35401002 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

D.Eng. Mechanical and 

Control Engineering 

Tokyo Institute of 

Technology, Japan. 

540 540 540 540 540 

   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

   
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนอื 

     

2* นายอภิศักดิ์  

วิทยาประภากร  

18599000 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 540 540 540 540 540 

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      

3* นายเอราวิล ถาวร 25601000 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 540 540 540 540 540 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร        

4 นายคมกฤต  

เมฆสกุล  

35399000 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. จติวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 540 540 540 540 540 

  

 

 

 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 

5* นายจักรทอง  

ทองจัตุ 

35401002 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการ

ผลติและอัตโนมัติ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

540 540 540 540 540 

6 นายเอกชัย  

แผ่นทอง 

15506000 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

540 540 540 540 540 

    

7 นายทรงวุฒ ิ

ประกายวิเชยีร 

35709001 

XXXXX 

อาจารย์ ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

540 540 540 540 540 

  วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 

     

8* นางสาวอัจฉราวดี 

แก้ววรรณดี 

36599001 

XXXXX 

อาจารย์ Ph.D. Industrial and 

Systems Engineering 

The University of 

Oklahoma, USA. 

540 540 540 540 540 

    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร       

9* นายอธิคม บุญซื่อ 35599001 

XXXXX 

อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

540 540 540 540 540 
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ภาคผนวก ช1  

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปรญิญา ประกาศนียบัตร หรอืวุฒบิัตร  

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ช2  

 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 

ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒบิัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ช3 

 

 ประกาศสภาวิศวกร ที่ 92/2563 เรื่อง ลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

ส าหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
  



200 

 



201 

 

 
  



202 

 



203 

 

 



204 

 
 

 

 



205 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLO) รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLO) รายชั้นปี 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
นิสิตชั้นปทีี่ 

1 2 3 4 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรมและ

จรยิธรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดง ออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต ✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

 ✓ ✓ ✓ 

PLO 7 ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทสเปรด

ชีตกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเก็บและวิเคราะห์

ข้อมูลได้ 

 ✓ ✓ ✓ 

PLO 8 : ผูเ้รียนสามารถประยุกต์แนวคิดและกระบวนการทาง

วิศวกรรมอุตสาหการส าหรับการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการ

ให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลโดยสามารถประเมินผลเชิง

ปริมาณได้ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

PLO 9 : ผู้เรียนประยุกต์พื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อ

ประเมินโครงการทางวิศวกรรมหรือการลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบ

ต่างๆ เป็นมูลค่าทางการเงินได้ 

 ✓ ✓ ✓ 

PLO 10 : ผู้ เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์ท างานด้าน

วิศวกรรมอุตสาหการได้ 

 

 

✓ ✓ ✓ 

PLO 11 : ผู้เรียนสามารถบูรณาการแนวคิดทางวิศวกรรมผสมผสาน

กับความเป็นผู้ประกอบการผ่านการออกแบบโมเดลทางธุรกิจพร้อม

ทั้งระบบควบคุมและติดตามการด าเนินงานอันน าไปสู่การพัฒนา

ธุรกิจอย่างเป็นระบบ 

  ✓ ✓ 
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ภาคผนวก ฌ  
 

ตารางเปรยีบเทยีบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรยีบเทยีบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1. ค าอธิบายองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 

1.1 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกตคอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่น าเสนอระบบต่าง ๆ 

ในรูปแบบ ของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหร์ะบบจ าลอง ระบบปอนกลบั 

และ การประมวลผลบนคอมพิวเตอร เป็นต้น  

2 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองในด้านกลศาสตร (Mechanics) หมายถึงเนื้อหาความรูที่อยู่บน 

พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่น ๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์

การ เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบต่าง ๆ 

ที่มากระท า 

3 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences 

and Fluid Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยู่บนความรูพื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 

และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทาง 

ความรอ้นและการประยุกตใชที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

4 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหา 

ความรูที่อยู่บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ 

เกิดปฏิกิรยิาของสสาร การประยุกตใชงานสสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับ 

พลังงานประเภทต่าง ๆ ที่จ าเป็นในชวีิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนสง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ 

หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 

ส าหรับในอนาคต 

6 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) 

หมายถึง เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช น วงจรและระบบไฟฟา 

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟา สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกตใชงาน

ด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7 องคความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง 

เนื้อหาความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง 

วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจสิติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
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8 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 

Environment) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต ใชงานที่

เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

เน้ือหาองค์ความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Manufacturing Process) 

264101 วัสดุวิศวกรรม x x x x x x  x 

264201 กรรมวิธีการผลติ  x x x x  x x 

264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง x x x x x x x x 

264314 วิศวกรรมเครื่องมือ x x  x x  x  

2) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Saety) 

264322 การศกึษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม x x     x x 

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย x x x x x x x x 

3) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

264202 สถิตวิิศวกรรม x      x  

264212 การควบคุมและประกันคุณภาพ x      x  

264214 การออกแบบและวิเคราะหก์ารทดลอง x      x  

4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงนิ (Economics and Finance) 

264203 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม x   x x  x  

264213 การวิเคราะหธ์ุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน x   x x  x  

5) กลุ่มความรู้ด้ านการจัดการการผลิตและด าเ นินการ (Production and Operation 

Management) 

264311 การวางแผนและควบคุมการผลิต x      x  

264312 การจัดการทางวศิวกรรม x      x  

264321 การวิจัยด าเนินงาน x      x  

264323 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 

  

x x x x x x x  
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เน้ือหาองค์ความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6) ความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม x x x x x x x x 

264316 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ x x  x x x x  

264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 x x x x x x x x 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ x   x x  x  

264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 x x x x x x x x 
 

3. ตารางแสดงรายวิชาที่สอดคล้องในแต่ละองค์ความรู้ 

 

มคอ. 1 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

1 )  องค์ ความรู้ ที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกับ

คณิตศาสตร์ ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ 

และการจ าลอง (Applied Mathematics,  

Computer  and Simulations) 

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล (Technology Usage for Digital 

life) 

241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathematics) 

241154 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต ์(Analytical Geometry 

and Applied Calculus) 

226102 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น (Principles of 

Problem Solving and Basic Programming )  

264204 สเปรดชีตส าหรับวศิวกรรมสมัยใหม ่(Spread 

Sheet for Modern Engineering) 

264316 การเขียนโปรแกรมวศิวกรรมอุตสาหการ (Computer Programming 

for Industrial Engineering) 

264214 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง (Design and Analysis of 

Experiment) 

264321 การวจิัยด าเนนิงาน (Operations Research) 

2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้าน

กลศาสตร์ (Mechanics) 

244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น (Introductory Physics) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 

3 )  องค์ความรู้ ที่ เ กี่ ยว เนื่ อ งกับ 

อุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics)  

261209 ความร้อนและของไหล (Thermofluids) 
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มคอ. 1 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการประกอบ

วิชาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมี

และวัสดุ (Chemistry and Materials)  

242107  ความรู้พืน้ฐานทางเคมี (Fundamental of Chemistry)  

264101  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  

264201  กรรมวธีิการผลิต (Manufacturing Processes) 

264211 กรรมวธีิการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Processes) 

264314 วศิวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering) 

5)  องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องทาง

พลังงาน (Energy) 

261309 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering 

Laboratory) 

6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and 

Electronics) 

262202  วศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน (Fundamental of Electrical Engineering)  

7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

บ ริ ห า ร จั ดกา ร ร ะบบ  ( System 

Management) 

264102 แนวคิดแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) 

264203 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics) 

264212 การควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance) 

264213 การวเิคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (Industrial 

Business Analysis and Investment) 

264311 การวางแผนและควบคุมการผลติ (Production Planning and 

Control) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management) 

264313 ผู้ประกอบการและการสร้างโมเดลธุรกิจ (Entrepreneurship and 

Creating Business Model) 

264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design) 

264322 การศึกษาการปฏบัิตงิานทางอุตสาหกรรม (Industrial Work Study) 

264323 วศิวกรรมการบ ารุงรักษา (Maintenance Engineering) 

264411 การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโมเดลธุรกิจ (Feasibility Study for 

Business Model) 

264413 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering 

Laboratory) 

8)  องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องทาง

ชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

(Biology Health and Environment) 

003204  การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน   

(Health Environment and Community Management)  
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