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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  
10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
10.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ ความล้ าหน้าของเทคโนโลยี และความก้าวหน้าของระบบการผลิต 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะน าพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ฯลฯ รวมถึงสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องร่วมมือกัน
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้รองรับกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนา   
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องจักร และการวางแผนและบริหารการผลิต ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชานี้จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องก้าวให้ทันกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมทั้งสถาบันการศึกษาจะต้องผลิตวิศวกรที่มี
ความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิศ วกรรม 
สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมากเพ่ือให้
สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชาวิศวกรรมและความต้องการที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาประเทศ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการเทคโนโลยี      การ

สร้างสรรค์วิธีการหรือกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการพัฒนาชุมชนให้
รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างวัฒนธรรมการบริโภคเทคโนโลยี อย่างกว้างขวาง แต่ใน
ขณะเดียวกัน มีการรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาชาติ และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

 วิศวกรรมอุตสาหการ เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้
ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนิน
ชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวั ติเปิดโอกาสให้วิศวกร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ท างานกับบริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไปท างานต่างประเทศมากข้ึน หลักสูตร
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จึงควรฝึกทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพ่ือให้สามารถเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและท างานได้กับคนทุกชาติ ทุกที่ ทั่วโลก 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ  ท าหน้าที่ก ากับ  ควบคุม  ติดตามผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาก าหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก  5  ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยและมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่งเนื่องจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลให้
พฤติกรรมและค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไปการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทางวิชาชีพโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยยังคงการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่าและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว 

13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่
คุณธรรมจริยธรรมและมุ่งผลิตวิศวกรวิชาชีพที่มีความรู้ทางด้านปฏิบัติการพร้อมที่จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านทฤษฏีเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศไทย 
 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มีความเกี่ยวข้องกับทุกศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการ การผลิต และระบบโลจิสติกส์  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน  
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในสภาพปัจจุบัน 

  1.3.2 เพ่ือผลิตวิศวกรอุตสาหการ ที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถวางแผน
ควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การศึกษางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งนี้ โดยมี
ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ และวิจัยงานอุตสาหกรรม 

  1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถวางแผนเพ่ือก าหนดการปฏิบัติและการควบคุมงานที่ถูกหลักวิชาการ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลาและมีคุณภาพ 

  1.3.4 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
ความส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมอุต
สาหการให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล(ACM/IEE) 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจและ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยี 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การท างานของบัณฑิต 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์จากการท า
ความรู้ ทางเทคโนโลยีและ
ปฏิบัติจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 

- อาจารย์สายปฏิบัติการต้อง
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ 

- ปริมาณงานบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็น           
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1   ตามวัน-เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
  2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามวัน-เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
  2.1.3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน   ตามวัน-เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน มีนาคม –พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และให้
เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
  2.2.2 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกล
โลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างโลหะ ช่างแม่พิมพ์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเขียน
แบบเครื่องกล ช่างซ่อมบ ารุง หรือเทียบเท่า และส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก

เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษา ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม การเรียนกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  และกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ2.3 
  2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
ให้ค าปรึกษา แนะน า 
  2.4.3  มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่นวันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตาม
การเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

2.4.4  มีการปรับพื้นฐานกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  และกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปีต่อเขตพื้นที่ 
2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 150 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2  120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3   120 120 120 
ชั้นปีที่ 4    120 120 

รวม 150 240 360 480 480 
จ านวนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา - - - 150 120 

หมายเหตุ  - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 90 คน (ปีการศึกษา 2560) 
       จ านวน 60 คน (ปีการศึกษา 2561 – 2564) 
   - วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต จ านวน 60 คน  
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2.5.2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

หมายเหตุ - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 60 คน 
 
2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 2  90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 3   90 90 90 
ชั้นปีที่ 4    90 90 

รวม 90 180 270 360 360 
จ านวนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา - - - 90 90 

หมายเหตุ  - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 60 คน 
   - วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ จ านวน 30 คน 
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2.5.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

หมายเหตุ  - วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต จ านวน 60 คน 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 
รวมรายรับ 69,000 74,000 79,000 84,000 89,000 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เงินเดือน 26,801 28,141 29,548 31,026 32,577 
ค่าวัสดุ 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าใช้สอย 16,081 16,885 17,729 18,615 19,546 
ค่าตอบแทน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าจ้างชั่วคราว 670 703 739 775 814 
เงินอุดหนุน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
สาธารณูปโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 
รายจ่ายอื่นๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม    
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 3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หน่วยกิตให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารจ านวน 12 หน่วยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพจ านวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการจ านวน 9 หน่วยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving  
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิตโดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร ์และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การด าเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 

GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 
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 GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิตจาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific Methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 

  2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
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2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 

2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 

 
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   

1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต 

 FUNMA105     แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 

FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
FUNMA107 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 3 for Engineers 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 2 for Engineers 
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 2 for Engineers 
FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 
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1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 24 หน่วยกิต 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Programming 
ENGIE140 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics 
ENGIE101 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Statistics  
ENGIE102 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes 
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
 Fundamentals of Electrical Engineering  
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2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ENGIE103 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(1-6-4) 

 Basic Industrial Engineering Training 
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Control 
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control 
ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering 
ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  Industrial Plant Design 
 และศึกษาตามวิชาเอกดังต่อไปนี้ 

2.1)วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 41 หน่วยกิต  
ENGIE104 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3(2-3-5) 
 Machine Tools Technology  
ENGIE105 การฝึกงานเครื่องมือกล 1(0-3-1) 
 Machine Tools Practice 
ENGIE106 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น 3(2-3-5) 
 Welding and Sheet Metal Technology 
ENGIE107 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น 1(0-3-1) 
 Welding and Sheet Metal Practice 
ENGIE108 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ     2(1-3-3) 
 Engineering Metrology Laboratory 
ENGIE109 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 3(2-3-5) 
 Engineering Material Testing Laboratory 
ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Metallurgy 
ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 Work Study   
ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Research 
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economy 
ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering   
ENGIE117 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1) 
 Industrial Engineering Pre-Project 
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ENGIE119 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(1-6-4) 
 Industrial Engineering Project 
ENGIE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1) 
 Industrial Engineering Laboratory 
ENGIE122 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-1) 
 ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
 Production Engineering Workshop 
 for Industrial Engineering 
ENGIE123 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ 1(0-3-1) 
 Industrial Engineer Preparatory  
และส าหรับนักศึกษา ที่เลือกแผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนใน
รายวิชาต่อไปนี้ 
ENGIE124 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Industrial Engineering 
 ส่วน นักศึกษาที่ เลือกแผนการเรียนแบบไม่มีสหกิจศึกษา จะต้อง
ลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ 
ENGIE125 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-40-0) 
 Industrial Engineering Practice 
ENGIE126 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 3(2-3-5) 
 Creation for Business Purposes 
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2.2) วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 41 หน่วยกิต 
 ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) 

 Tool Engineering  
 ENGIE202 งานเครื่องมือกล 3(3-0-6) 
  Machine Tool 
 ENGIE203 กระบวนการขึ้นรูป 3(3-0-6) 
  Forming Processes 
 ENGIE204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

   Automation and Control Systems 
ENGIE205 วิศวกรรมการเชื่อม      3(2-3-5) 

 Welding Engineering 
ENGIE206 การออกแบบงานโลหะแผ่น    3(2-3-5) 
 Sheet Metal Design                  

 ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ    3(2-3-5) 
 Foundry Engineering 

ENGIE208 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) 
 Heat Treatment 

 ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ   3(2-3-5) 
  Computer Aided Design 
      ENGIE210    การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต   1(0-3-1) 
 Production Engineering Pre-Project 
 ENGIE211 โครงงานวิศวกรรมการผลิต    3(1-6-4) 
 Production Engineering Project 
 ENGIE212 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ    3(2-3-5) 
 Engineering Material Testing 

ENGIE213 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต 1(0-3-1) 
 Production Engineer Preparatory 

  และส าหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนใน
รายวิชาต่อไปนี้ 
 ENGIE214 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการผลิต   6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Production Engineering 

ส่วนนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบไม่มีสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนในรายวิชา
ต่อไปนี้ 

ENGIE215 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต 3(0-40-0) 
 Production Engineering Practice 
ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 WorkStudy 
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2.3 วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ 41 หน่วยกิต  
ENGIE301 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
ENGIE302 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า  3(2-3-5) 
 Inventory and Warehouse Management  
ENGIE303 การออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6) 
 Freight Transport Distribution and Design 
ENGIE304 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-3-1) 
 Pre - Cooperative Education 
ENGIE305 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Logistics Engineering  
ENGIE306 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 3(2-3-5) 
 Information Technology for Logistics 
ENGIE307 การจ าลองแบบปัญหา 3(2-3-5) 
 Simulation Modeling  
ENGIE308 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-3-5) 
 Enterprise Resource Planning  
ENGIE309 เตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1(0-3-1) 
 Pre-Logistics Project  
ENGIE310 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 3(0-9-3) 
 Logistics Engineering Project 
ENGIE311 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 3(2-3-5) 
 Design of Material Handling 

 ENGIE312 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Logistics 

ENGIE313 การบริหารการจัดซื้อ     3(3-0-6) 
 Purchasing Management 
ENGIE314 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 Packaging System for Logistics 
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3)กลุ่มวิชาชีพเลือก  
3.1) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 8 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 ENGIE127 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 2(1-3-3) 
 Seminar in Engineering Problem 
ENGIE128 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม  2(1-3-3) 
 Special Topics in Engineering Problem   

      ENGIE129     เครื่องมือกลอัตโนมัติ     3(2-3-5) 
 Automatic Machine  

 ENGIE130 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(2-3-5)
  Polymer Processing 

ENGIE131 วัสดุผสม 3(3-0-6) 
 Composite Materials 
ENGIE132 วัสดุเซรามิกทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Ceramic 
ENGIE133 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) 
 Value Engineering 
ENGIE134 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Cost and Budget Analysis 
ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Management 
ENGIE136 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Assurance 
ENGIE137 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Hydraulics and Pneumatics 
ENGIE138 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Automation 
ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ 3(3-0-6) 
 System Management 

 ENGIE141 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและการผลิต 3(2-3-5) 
   Computer Aided Designand Manufacturing 

 ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) 
  Tool Engineering 
 ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ    3(2-3-5) 
 Foundry Engineering 

ENGIE208 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) 
 Heat Treatment 
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ENGIE216 การตรวจสอบงานเชื่อม 3(2-3-5) 
 Welding Inspection 

 ENGIE219 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล   3(3-0-6)
  Design of Machine Elements 
 ENGIE228 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน                3(2-3-5) 
  Jig and Fixture Design 
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3.2)  วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 8 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ENGIE108 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ     2(1-3-3) 
 Engineering Metrology Laboratory 
ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Metallurgy 
ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 Work Study 

 ENGIE130 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์    3(2-3-5) 
  Polymer Processing 
 ENGIE216 การตรวจสอบงานเชื่อม    3(2-3-5) 

 Welding Inspection 
 ENGIE217 การออกแบบกระสวนงานหล่อ     3(2-3-5) 
 Foundry Pattern Design 
 ENGIE218 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบขั้นสูง   3(2-3-5) 

 Advanced Computer Aided Design 
 ENGIE219 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล   3(3-0-6) 

 Design of Machine Elements 
 ENGIE220 การออกแบบงานเชื่อม     3(3-0-6) 

 Design of Weldment 
 ENGIE221 มาตรฐานและข้อก าหนดในงานเชื่อม   3(3-0-6) 

 Welding Standards and Specifications 
 ENGIE222 การควบคุมและการประกันคุณภาพงานเชื่อม 3(3-0-6) 
  Quality Control and Quality Assurance for Welding 

ENGIE223 โลหะวิทยาการเชื่อม 3(2-3-5) 
 Welding Metallurgy 

 ENGIE224 การจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 
  Simulation 
 ENGIE225 กลศาสตร์เครื่องจักรกลการผลิต 3(2-3-5) 

 Mechanics of Production Machinery   
 ENGIE226 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  3(2-3-5) 

   Automatic Machine Tool Engineering  
 ENGIE227 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
  Mechanics of Materials 

ENGIE228 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน                3(2-3-5) 
 Jig and Fixture Design 
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3.3) วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 Work Study 
ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Research 
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering  Economy 
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Control 

 ENGIE315 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโลจิสติกส์  3(3-0-6)
  Special Topics in Logistics Engineering 

ENGIE316 การจัดการโซ่อุปทานเชิงนิเวศน์ 2(2-0-4) 
 Lean and Green Supply Chain Management 
ENGIE317 การจัดการการผลิตและปฎิบัติการ 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management 

 ENGIE318 การตัดสินใจเพื่อการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Decision Making for Logistics 
 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็น

รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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 3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
 3.1.4.1   ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G หมายถึง วิชาเอกแทนด้วยตัวเลข 1 - 9  

 XX หมายถึง ล าดับที่ของวิชาในวิชาเอกแทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 

   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
  3) ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
TD : วิศวกรรมแม่พิมพ์ 
MN : วิศวกรรมเหมืองแร่ 

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 

4) TED  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
CC : วิชาเรียนรวม 
CV : วิศวกรรมโยธา 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า  
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วิชาเอก 
1 : วิศวกรรมอุตสาหการ 
2 : วิศวกรรมการผลิต 
3 : วิศวกรรมโลจิสติกส ์
 

3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียนC (T – P – E) 
C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการแบบสหกิจศึกษา 

 
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(1)   3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(1) 3(3-0-6) - 
FUNMA105     แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร     

Calculus 1 for Engineers 
3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101หรือเรียน
ควบคู่กัน 

ENGIE103
  

การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
Basic Industrial Engineering Training 

3(1-6-4) - 

ENGIE108 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ      
Engineering Metrology Laboratory 

2(1-3-3) - 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

FUNMA106   แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร  
Calculus 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC101 
 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102และ 
FUNSC103หรือเรียน
ควบคู่กัน 

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร  
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร  
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 หรือเรียน
ควบคู่กัน 

ENGCC303
  

วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

ENGIE102 กระบวนการผลิต  
Manufacturing Processes 

3(3-0-6) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(1) 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



37 

 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(2) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(2) 3(3-0-6) - 
FUNMA107  แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร  

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA106  

ENGCC301
  

เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101  
 

ENGIE101 สถิติวิศวกรรม   
Engineering Statistics 

3(3-0-6) - 

ENGIE104 เทคโนโลยีเครื่องมือกล  
Machine Tools Technology  

3(2-3-5) ENGIE103 
 

ENGIE105 การฝึกงานเครื่องมือกล  
Machine Tools Practice 

1(0-3-1) ENGIE104หรือเรียน
ควบคู่กัน 

หน่วยกิตรวม 22  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(3) 3(3-0-6) - 
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า   

Fundamentals of Electrical Engineering 
3(2-3-5) - 

ENGIE140 อุณหพลศาสตร์ 
Thermodynamics 

3(3-0-6) FUNSC101 

ENGIE109 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 
Engineering Material Testing Laboratory 

3(2-3-5) ENGCC303 
 

ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม  
Engineering Metallurgy 

3(2-3-5) ENGCC303 
 

ENGIE111 การศึกษางาน  
Work Study 

3(3-0-6) ENGIE102 
 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(1) 3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 21  

 
 

  



38 

 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGIE106 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น  

Welding and Sheet Metal Technology 
3(2-3-5) ENGIE103 

 
ENGIE107 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น  

Welding and Sheet Metal Practice 
1(0-3-1) ENGIE106 

หรือเรียนควบคู่กัน 
ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน  

Operations Research 
3(3-0-6) - 

ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  
Maintenance Engineering   

3(3-0-6) - 

ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ  
Quality Control 

3(3-0-6) - 

ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGIE123 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ 
Industrial Engineer Preparatory 

1(0-3-1) - 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(2) 3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 20  

 

  



39 

 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(4) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(5) 3(3-0-6) - 
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  

Engineering Economy 
3(3-0-6) - 

ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
Production Planning and Control 

3(3-0-6) - 
 

ENGIE117 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
Industrial Engineering Pre-Project 

1(0-3-1) - 

ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  
Industrial Plant Design 

3(3-0-6) - 
 

ENGIE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
Industrial Engineering Laboratory 

1(0-3-1) ENGIE111 และ 
ENGIE114 

ENGIE122
  

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับวิศวกรรม 
อุตสาหการ 
Production Engineering Workshop for Industrial 
Engineering 

1(0-3-1) ENGIE140 
 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(3) 2(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 20  

 
  



40 

 

 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGIE124
  

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
Co-operative Education in Industrial 
Engineering 

6(0-40-0) - 

หน่วยกิตรวม 6  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(6) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(7) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(8) 3(3-0-6) - 
ENGIE119 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  

Industrial Engineering Project 
3(1-6-4) ENGIE117 

 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(2) 3(T-E-P) - 

หน่วยกิตรวม 15  
 
 
 



41 

 

 

วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการแบบไม่มีสหกิจศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(1)   3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(1) 3(3-0-6) - 
FUNMA105     แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร     

Calculus 1 for Engineers 
3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101หรือเรียน
ควบคู่กัน 

ENGIE103
  

การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
Basic Industrial Engineering Training 

3(1-6-4) - 

ENGIE108 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ      
Engineering Metrology Laboratory 

2(1-3-3) - 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



42 

 

 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

FUNMA106   แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร  
Calculus 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC101 
 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102และ 
FUNSC103หรือเรียน
ควบคู่กัน 

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร  
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 หรือเรียน 
ควบคู่กัน 

ENGCC303
  

วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

ENGIE102 กระบวนการผลิต  
Manufacturing Processes 

3(3-0-6) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(1) 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



43 

 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(2) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(2) 3(3-0-6) - 
FUNMA107  แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร  

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA106  

ENGCC301
  

เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101  
 

ENGIE101 สถิติวิศวกรรม   
Engineering Statistics 

3(3-0-6) - 

ENGIE104 เทคโนโลยีเครื่องมือกล  
Machine Tools Technology  

3(2-3-5) ENGIE103 
 

ENGIE105 การฝึกงานเครื่องมือกล  
Machine Tools Practice 

1(0-3-1) ENGIE104หรือเรียน
ควบคู่กัน 

หน่วยกิตรวม 22  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(3) 3(3-0-6) - 
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า   

Fundamentals of Electrical Engineering 
3(2-3-5) - 

ENGIE140 อุณหพลศาสตร์ 
Thermodynamics 

3(3-0-6) FUNSC101  

ENGIE109 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 
Engineering Material Testing Laboratory 

3(2-3-5) ENGCC303 
 

ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม  
Engineering Metallurgy 

3(2-3-5) ENGCC303 
 

ENGIE111 การศึกษางาน  
Work Study 

3(3-0-6) ENGIE102 
 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(1) 3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 21  

 



44 

 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
ENGIE106 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น  

Welding and Sheet Metal Technology 
3(2-3-5) ENGIE103 

 
ENGIE107 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น  

Welding and Sheet Metal Practice 
1(0-3-1) ENGIE106 

หรือเรียนควบคู่กัน 
ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน  

Operations Research 
3(3-0-6) - 

ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  
Maintenance Engineering   

3(3-0-6) - 

ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ  
Quality Control 

3(3-0-6) - 

ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGIE123 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ 
Industrial Engineer Preparatory 

1(0-3-1) - 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(2) 3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 20  

 
 
 
 
  



45 

 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(4) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(5) 3(3-0-6) - 
ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  

Engineering Economy 
3(3-0-6) - 

ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
Production Planning and Control 

3(3-0-6) - 
 

ENGIE117 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
Industrial Engineering Pre-Project 

1(0-3-1) - 

ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  
Industrial Plant Design 

3(3-0-6) - 
 

ENGIE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
Industrial Engineering Laboratory 

1(0-3-1) ENGIE111 และ 
ENGIE114 

ENGIE122
  

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับวิศวกรรมอุต
สาหการ 
Production Engineering Workshop for Industrial 
Engineering 

1(0-3-1) ENGIE140 
 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(3) 2(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 20  

 
ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
ENGIE125
  

การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
Industrial Engineering Practice 

3(0-40-0) ต้องมีระดับ 
ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 
2.00 

หน่วยกิตรวม 3  
 

  



46 

 

 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(6) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(7) 3(3-0-6) - 
ENGIE126 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

Creation for Business Purposes 
3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 9  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

ก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(8) 3(3-0-6) - 
ENGIE119 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  

Industrial Engineering Project 
3(1-6-4) ENGIE117 

 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(2) 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 9  
 
  



47 

 

 

วิชาเอกวิศวกรรมการผลิตแบบสหกิจศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(1)   3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(2) 3(3-0-6) - 
FUNMA105     แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร     

Calculus 1 for Engineers 
3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101หรือเรียน
ควบคู่กัน 

ENGIE103
  

การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
Basic Industrial Engineering Training 

3(1-6-4) - 

ENGCC301
  

เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

3(2-3-5)  

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 22  
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ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

FUNMA106   แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร  
Calculus 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC101 
 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ 
FUNSC103หรือเรียน
ควบคู่กัน 

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร  
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 หรือเรียน 
ควบคู่กัน 

ENGCC303
  

วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

ENGIE102 กระบวนการผลิต  
Manufacturing Processes 

3(3-0-6) - 

ENGIE202 งานเครื่องมือกล 
Machine Tool 

3(3-0-6) - 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(3) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(4) 3(3-0-6) - 
FUNMA107  แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร  

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA106  

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101  
 

ENGIE101 สถิติวิศวกรรม   
Engineering Statistics 

3(3-0-6) - 

ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(1) 2(T-P-E) - 
ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(2) 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 23  
 
  



50 

 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(5) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(6) 3(3-0-6) - 
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า   

Fundamentals of Electrical Engineering 
3(2-3-5) - 

ENGIE140 อุณหพลศาสตร์ 
Thermodynamics 

3(3-0-6) FUNSC101  

ENGIE203 กระบวนการขึ้นรูป  
Forming Processes 

3(3-0-6) - 
 

ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 
 Computer Aided Design 

3(2-3-5) - 
 

ENGIE212 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 
Engineering Material Testing  

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 21  
 
 
 
 

  



51 

 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ  

Quality Control 
3(3-0-6) - 

ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ 
Tool Engineering  

3(3-0-6) 
- 

ENGIE204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
Automation and Control Systems 

3(3-0-6 
- 

ENGIE206 การออกแบบงานโลหะแผ่น  
Sheet Metal Design                  

3(2-3-5) 
- 

ENGIE208 การอบชุบโลหะ  
Heat Treatment 

3(2-3-5) - 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(3) 3(T-P-E) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(1) 3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 21  

 

  



52 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(7) 3(3-0-6) - 
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต  

Production Planning and Control 
3(3-0-6) - 

 
ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  

Industrial Plant Design 
3(3-0-6) - 

 
ENGIE205 วิศวกรรมการเชื่อม  

Welding Engineering 
3(2-3-5) - 

ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ 
Foundry Engineering 

3(2-3-5) - 

ENGIE210 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต  
Production Engineering Pre-Project 

1(0-3-1) - 

ENGIE213 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต 
Production Engineer Preparatory 

1(0-3-1) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(2) 3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 20  

 

 
 

  



53 

 

 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGIE214 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการผลิต 
Co-operative Education in Production Engineering 

6(0-40-0) - 

หน่วยกิตรวม 6  
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(8) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(1) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(2) 3(3-0-6) - 
ENGIE211 โครงงานวิศวกรรมการผลิต  

Production Engineering Project 
3(1-6-4) ENGIE210 

 
หน่วยกิตรวม 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

 

วิชาเอกวิศวกรรมการผลิตแบบไม่สหกิจศึกษา 
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(1)   3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(2) 3(3-0-6) - 
FUNMA105     แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร     

Calculus 1 for Engineers 
3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101หรือเรียน
ควบคู่กัน 

ENGIE103
  

การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
Basic Industrial Engineering Training 

3(1-6-4) - 

ENGCC301
  

เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



55 

 

 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

FUNMA106   แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร  
Calculus 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC101 
 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ 
FUNSC103หรือเรียน
ควบคู่กัน 

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร  
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 หรือเรียน 
ควบคู่กัน 

ENGCC303
  

วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

ENGIE102 กระบวนการผลิต  
Manufacturing Processes 

3(3-0-6) - 

ENGIE202 งานเครื่องมือกล 
Machine Tool 

3(3-0-6) - 

หน่วยกิตรวม 20  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



56 

 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (4) 3(3-0-6) - 
FUNMA107  แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร  

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA106  

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101  
 

ENGIE101 สถิติวิศวกรรม   
Engineering Statistics 

3(3-0-6) - 

ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(1) 2(T-P-E) - 
ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(2) 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 23  
 
  



57 

 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หน่วย
กิต 

รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(5) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคบั(6) 3(3-0-6) - 
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า   

Fundamentals of Electrical Engineering 
3(2-3-5) - 

ENGIE140 อุณหพลศาสตร์ 
Thermodynamics 

3(3-0-6) FUNSC101  

ENGIE203 กระบวนการขึ้นรูป  
Forming Processes 

3(3-0-6) - 
 

ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 
 Computer Aided Design 

3(2-3-5) - 
 

ENGIE212 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 
Engineering Material Testing  

3(2-3-5) - 

 ENGIE213 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต 
Production Engineer Preparatory 

1(0-3-1) - 

หน่วยกิตรวม 22  
 
 

 
  



58 

 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGIE111 การศึกษางาน 

Work Study 
3(3-0-6) - 

ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ  
Quality Control 

3(3-0-6) - 

ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ 
Tool Engineering  

3(3-0-6) 
- 

ENGIE204 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
Automation and Control Systems 

3(3-0-6 
- 

ENGIE206 การออกแบบงานโลหะแผ่น  
Sheet Metal Design                  

3(2-3-5) 
- 

ENGIE208 การอบชุบโลหะ  
Heat Treatment 

3(2-3-5) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(1) 3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 21  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(7) 3(3-0-6) - 
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต  

Production Planning and Control 
3(3-0-6) - 

 
ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  

Industrial Plant Design 
3(3-0-6) - 

 
ENGIE205 วิศวกรรมการเชื่อม  

Welding Engineering 
3(2-3-5) - 

ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ 
Foundry Engineering 

3(2-3-5) - 

ENGIE210 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต  
Production Engineering Pre-Project 

1(0-3-1) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(2) 3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 19  



59 

 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGIE215
  

การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต  
Production Engineering Practice 

3(0-40-0) ต้องมีระดับ 
ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

หน่วยกิตรวม 3  
 

 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(8) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(1) 3(3-0-6) - 
ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(3) 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 9  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(2) 3(3-0-6) - 
ENGIE211 โครงงานวิศวกรรมการผลิต  

Production  Engineering Project 
3(1-6-4) ENGIE210 

 
หน่วยกิตรวม 6  

 
  



60 

 

 

วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ แบบสหกิจศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(1) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(1) 3(3-0-6) - 
FUNMA105     แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 

Calculus 1 for Engineers 
3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) - 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

ENGIE103 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
Basic Industrial Engineering Training 

3(1-6-4) - 

หน่วยกิตรวม 19  
  



61 

 

 

ปีการศึกษาที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
FUNMA106   แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 

Calculus 2 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
Physics 2for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC101 
 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ 
FUNSC103 หรือ
เรียนควบคู่กัน 

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201หรือ
เรียนควบคู่ 

ENGCC303
  

วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

ENGIE102 กระบวนการผลิต  
Manufacturing Processes 

3(3-0-6) - 

ENGIE301 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) - 

หน่วยกิตรวม 20  

 



62 

 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก(2) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(2) 3(3-0-6) - 
FUNMA107  แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร  

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA106  

ENGCC301
  

เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101  
 

ENGIE101 สถิติวิศวกรรม   
Engineering Statistics 

3(3-0-6) - 

ENGIE302 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
Inventory and Warehouse Management 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 21  
 
  



63 

 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(3) 3(3-0-6) - 
ENGIE140 อุณหพลศาสตร์ 

Thermodynamics 
3(3-0-6) FUNSC101 

ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า   
Fundamentals of Electrical Engineering 

3(2-3-5) - 

ENGIE307 การจ าลองแบบปัญหา 
Simulation Modeling 

3(2-3-5) ENGIE101 

ENGIE312 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์ 
Strategic Management for Logistics 

3(3-0-6) - 

ENGIE314 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์ 
Packaging System for Logistics 

3(3-0-6) - 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(1) 3(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 21  

  



64 

 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ  

Quality Control 
3(3-0-6) - 

ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
Production Planning  and  Control 

3(3-0-6) - 

ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGIE308 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
Enterprise Resource Planning 

3(2-3-5) - 

ENGIE311 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 
Design of Material Handling 

3(2-3-5) - 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(2) 3(T-P-E) - 

ENGIEXXX กลุ่มวิชาชีพเลือก(3) 2(T-P-E) - 
หน่วยกิตรวม 20  

 

  



65 

 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(4) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(5) 3(3-0-6) - 
ENGIE303 การออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า 

Freight Transport Distribution and Design 
3(3-0-6) - 

ENGIE304 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Pre - Cooperative Education 

1(0-3-1) - 

ENGIE306 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
Information Technology for Logistics 

3(2-3-5) - 

ENGIE309 เตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
Pre-Logistics Project 

1(1-3-3) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(1) 3(T-E-P) - 
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี(2) 3(T-E-P) - 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGIE305 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

Co-operative Education in Logistics Engineering  
6(0-40-0) ENGIE304 

หน่วยกิตรวม 6  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(6) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(7) 3(3-0-6) - 
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ(8) 3(3-0-6) - 
ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 
3(3-0-6) - 

ENGIE310 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
Logistics Engineering Project 

3(0-9-3) ENGIE309 
 

ENGIE313 การบริหารการจัดซื้อ 
Purchasing Management 

3(3-0-6) - 

หน่วยกิตรวม 18  
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3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1) วิชาบังคับ 
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบทต่างๆ 

ในชีวิตประจ าวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับทักษะชีวิต สังคม 

วัฒนธรรม และการท างาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, 

social, cultural and work situations.  
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการน าเสนองานในบริบททาง

วิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving 

presentations in academic contexts. 
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GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการฟัง
และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอย่างมี
คุณภาพ   สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and strategies of effective communication in Thai language; 
develop systematic thinking and creative communication with the arts of 
listening and critical reading; be able to speak and write with academic 
language high quality; be able to integrate Thai language, technology and 
innovation for lifelong learning; be aware of Thai language use as Thai 
cultural heritage. 

 
   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 

GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ         3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการ

ควบคุมน้ าหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย 
การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and 
weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training 
program and practicing exercise activity for health. 
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   1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้

เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and development processes for 
thinking and reasoning; inspiration for encouraging ideas; Lanna and Thai 
wisdom; innovation and modern technologies are employed as a case 
study. 

  
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 Study changes in society and evolution of science and technology; process 
of creating innovation, technology, and environment; impacts of innovation 
and technology on society and environment; contemporary issues in 
sciences, innovation and future technology; practice in designing 
innovations. 
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GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต       3(3-0-6) 
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการ
อารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้าน  
การทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา   

 Study science and ethics in life, intellectual development processes for 
solving daily life problems and pursuit of sustained happiness, mind 
practice, emotional management, self- understanding and self- esteem, 
personality and development, anti- corruption, modern social behavior, 
application of information technology for case studies.   

 
   
  



71 

 

 

1.2) วิชาเลือก 
   1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้   หลักการทรงงานในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ หลักธรรมาภิบาล  ภูมิปัญญา 
การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
กระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การด าเนินชีวิต  การมีจิต
สาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application; adoption of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles; projects from His 
Majesty the King’s initiation; good governance principles; wisdom, thinking 
and life management in accordance with changes in Thai and global 
societies; integration of cultural diversity into a way of life; public-
mindedness and environmental conservation; happy living in society based  
on  moral, ethics  and  sufficiency economy principles. 

 

GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการด ารงชีวิต การ

พัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตส านึกต่อส่วนรวม   ศึกษา
วิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การท างานเป็นทีม การสร้างผลิตผล
ในการท างาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living; 
development of attitude, role, duty and responsibility towards oneself and 
others; participation in social and Thai cultural activities; building 
awareness for public affairs, study emotional management and 
relationship building methods, teamwork, work productivity, and 
professional ethics. 
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GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย  
วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจส ารวจปัญหาที่
เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฎหมาย บทบาท        
ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 Study Thai history, social, cultural, economicand political systems; trends 
of socio- economic changes, as well as administration and political 
behaviour; analysis of relationship between politics and socio-economic 
factors; survey of problems in transition period; society, politic and law; 
role, duty, responsibility and involvement in society. 
 

GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์    

การใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเป็นผู้น า การสื่อสารเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์
ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior, human relations theories, 
implementation in daily life, work and leadership, communication to build 
human relations on both Thai and international cultural basis. 
 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความส าคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมืองและ
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการรวมกลุ่ม 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

 Study general information about ASEAN countries, history and importance 
of ASEAN community; ASEAN countries cooperation, in politics and 
security, economic, social and culture; impact of group forming, including 
problem and obstacles.  
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GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต การจัดการอารมณ์ ความเครียด

และสุขภาพจิต การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจในการเรียนรู้และการท างาน 
สัมพันธภาพในการท างาน การบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนการปรับตัวในสังคมและ
การท างาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 

 Study basic knowledge in psychology for a living, emotional management; 
stress and mental health, understanding and self-esteem, motivation to 
learn and work, human relation in work, conflict management, and 
adjustment in society and work for happy living in society and working. 

 
   1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินโดยใช้ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ย

ประกัน น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 Study about decision making process by using logic, financial mathematics 
and insurance premium; use the knowledge of mathematics and statistics 
in daily life; and use computer program for data processing in mathematics 
and statistics. 
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GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ภัย
คุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้
บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เบื้องต้นที่จ าเป็นในปัจจุบัน 

 Study definition, importance and components of information technology, 
internet, social network, e- commerce, computer crime law, copyright, 
intellectual property, internet threats and security, internet searching 
techniques, on- line services, multimedia technology and necessary 
application programs for daily life. 
 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้
หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

Study about thinking process, scientific approach to gathering information, 
analysis of information and reasoning, process of logical decision making, 
application of scientific. Thinking principles with everyday problems. 
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GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research and 
Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้กระบวนการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน าทักษะไปประยุกต์ใช้
ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 Study and development of skills in collecting data, analyzing and 
summarizing data by using scientific methods. in order to prepare students 
to apply these skills in research and creative innovation. 
 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคส าคัญที่มีผลกระทบ
ทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

 Study about science and technology development; use of chemicals in 
everyday life and  effect of chemicals on environment; healthy food; 
significant diseases with social impact and prevention holistic health 
promotion concept; and effect of scientific advancement on human, 
environment, society, politics and culture. 
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GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study about natural resource and environment, relationship of human and 
environment, factors that affect environment, current environmental 
problems, use of natural resource and sustainable environmental 
conservation based on science, innovation and modern technology, as 
well as moral and ethics. 

 
   1.2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และฝึกปฏิบัติทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ
น าเสนอโครงงาน 

 Study English vocabulary, expression and structure used in profession; 
practice English listening, speaking, reading and writing skills for 
communication in professional context and giving project presentation. 
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GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศท่ีใช้ใน

การเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอรายงาน และการบูรณาการกับ
ศาสตร์ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic report; 
information used for writing academic report; access to information 
sources; utilization of information; techniques in writing academic report; 
presenting report and integrating with professional- related sciences 
efficiently and appropriately. 
 

GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณี อันดี งามของท้องถิ่ นตน ตลอดจนสามารถน า  องค์ความรู้ที่ ได้ ไป 
บรูณาการเข้ากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background including valuable traditions and 
cultures in order to make learners aware and acknowledge the values of 
local cultures and traditions, integrating body of knowledge to education, 
career, and living in society with maximum efficiency. 
 

GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออกเสียง 

การอ่าน การเขียนเบื้องต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and tones; 

practice in pronunciation, basic reading and writing, listening and speaking 
in daily life; study Thai culture. 
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GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in various 
situations; study language use in various situations; practice 
communication skills; learn about arts and culture, tradition, religion, and 
festivals of China. 

  

GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้ส านวนต่างๆ 

ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด คือ ฮิระงะ
นะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills; practice pronunciation 
and use of expressions in daily life situations; reading and writing 2 types 
of Japanese alphabets –  Hiragana and katakana; practice building basic 
sentence structure. 
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GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัทอักษร 

ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามล าดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษรเกาหลีให้
ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์จากค าศัพท์ วลี 
และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้น 

 Study and practice basic Korean language skills –  pronunciation system 
and phonetic alphabet system; study writing Korean alphabet by stroke 
order (bishun); writing Korean alphabet correctly; practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in various situations from vocabularies, 
phrases and sentences for communication; and study of basic Korean 
culture. 

  
GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in various 

situations; study culture of language use in various situations 
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   1.2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกก าลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทาง
กายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตนเอง การออกก าลังกายใน
การเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

 Enhance the knowledge about physiology, effects of exercise on various 
systems of the body, prevention of injury from exercise, test and 
assessment of self-physical fitness, create a self- fitness program, exercise 
in sports and exercise for health, and practice basic of sports and exercises.  
 

GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา 
พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา 
รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge about sports science, personal health, principles 
in choosing sports for health,  playing suitable sports for age level or 
physical condition,  sport planning, basis of sport playing, physical fitness 
of various sports, injuries from playing sports, management model of sports 
contest for health, and practice in sport activities. 
 

  



81 

 

 

GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ การ

เป็นผู้น านันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเล่น
พ้ืนบ้านของไทยและชาติต่างๆ 

 Enhance the knowledge about recreation and health promotion, 
recreation games, leader of recreational activities, management of camp 
activities, types of recreational activities, program design and practice of 
recreational activities, Thai and international folk sports. 

 
  1.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การด าเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ โรคที่เกิดจากการท างานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบ าบัดและการแพทย์ทางเลือก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา การปรับตัว
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจ การเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 Study effect of lifestyle on health; backache, office syndrome and disease 
in modern city, natural therapy and alternative medicine, fundamental 
knowledge of psychology, adaptation to social change, stress 
management, motivation and preparation for changing world. 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012105แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 

รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต  
The study of functions, limits and continuity of functions, differentiation 
of real- valued functions, indeterminate form, applications of derivative, 
integration of real- valued functions, techniques of integration, definite 
integral and applications. 

 
FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  

ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์  เส้น ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
The study of polar coordinate and parametric equations, vectors in three-
dimensional space, vector-valued functions of a real variable, 
differentiation and integration of vector-valued functions of a real 
variable and their applications, line, plane and surface in three-
dimensional space, calculus of real-valued functions of two variables and 
applications, calculus of real-valued functions of several variables and 
applications. 
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FUNMA107 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 3 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012205 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 

ศึกษาเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ล าดับและ
อนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน 
Study of ordinary differential equation and applications, numerical 
integration, improper integral, line integral, mathematicalinduction, 
sequence and series of number, Taylor series expansions of elementary 
functions. 

 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของ

ไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่ส าคัญทางฟิสิกส์ การ
สร้างทักษะในการวิเคราะห์และค านวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
Study of mechanics of particles and rigid body, properties of matter, fluid 
mechanics, heat, vibrations and wave;the main principles of physics 
including with skills of analytic and calculation for solving engineering 
problems. 

 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร หรอืเรียนควบคู่กัน 
 
 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบด้วยการ
ทดลองทางกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนการสั่นและคลื่น โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 1 ส าหรับ
วิศวกร 
Practice of a laboratory course dealing with basic experimental techniques 
in physics consisting of various experiments in mechanics of particles and 
rigid body; properties of matter, fluid mechanics, heat, vibrations and waves. 
The course contents are in accordance with FUNSC101Physics 1 for 
Engineers. 



84 

 

 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051104 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์

พ้ืนฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่ส าคัญทางฟิสิกส์ 
รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และค านวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
Study of elements of electromagnetism, A. C. circuits, fundamental 
electronics, optics and modern physics.  Teaching focuses on the main 
principles of physics including with skills of analytic and calculation for 
solving engineering problems. 

 
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร และ  

                     FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน 
 
 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบด้วย
การทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทัศน
ศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
Practice of a laboratory course, dealing with basic experimental 
techniques in physics consisting of various experiments in 
electromagnetism, A. C.  circuits, fundamental electronics, optics and 
modern physic.  The course contents are accordance with FUNSC103 
Physics 2 for Engineers. 
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FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021106 เคมีส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิซัน 
พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย 
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ า 
Study of atomic theory, electron configuration of atom, properties of 
elements in periodic table, representative elements, non- metal and 
transitional elements, chemical bonds, stoichiometry, properties of gas, 
solid, liquid and solution, chemical kinetics, chemical equilibrium and ion 
equilibrium in water. 

 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021107 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง-ตวงทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียม

สารละลายและการค านวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ โครงสร้างของผลึกสามัญ
บางชนิด สมบัติของของเหลว ความหนืดของของเหลว สมบัติคอลลิเกทิฟของ
สารละลาย คอลลอยด์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกปฏิกิริยา
ของกรด เบส เกลือ 
Practice of a Laboratory practice about the measurement, stoichiometry, 
solution preparation and concentration calculation, properties of gas, 
liquid and crystalline structure, viscosity of liquid, colligative  properties 
of solution colloid, rate of reaction, chemical and ionic equilibrium, acid-
base reaction. 
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2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและ

การเขียนภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่น
คลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 

 Study and practice of lettering, orthographic projection, orthographic 
drawing and pictorial drawing dimensioning and tolerancing, sections, 
auxiliary views and development, freehand sketches, detail and assembly 
drawings, basic computer-aided drawing. 

  
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์

ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง 
แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกลคิเนแมติกส์และคิเนติกส์
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและ
โมเมนต์ตัม 

 Study of force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics 
and kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, 
work and energy, impulse and momentum. 

  



87 

 

 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุ

วิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุ
เชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ 
ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ 

 Study of relationship between structures, properties, 
productionprocesses and applications of main groups of engineering 
materials i. e.  metals, polymers, ceramics and composites, phase 
equilibrium diagrams and their interpretation, mechanical properties and 
materialsdegradation. 

  
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Programming 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
ในปัจจุบัน 

 Study and practice of computer concepts, computer components, 
hardware and software interaction, current programming language, 
programming practices. 

  
ENGIE140 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์และก๊าซในอุดมคติ กฎข้อ

ศูนย์ กฎข้อหนึ่งและกฎข้อสองของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โน พลังงาน เอนโทรปี 
พ้ืนฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน  

 Study of thermodynamics properties of pure substance and ideal 
gas. zeroth law of thermodynamics; first law of thermodynamics; second 
law of thermodynamics and carnot cycle; energy; entropy; basic heat 
transfer and energy conversion. 
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ENGIE101 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Statistics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062202 สถิติวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและทบทวนความรู้พ้ืนฐานด้านสถิติวิศวกรรม เช่น ทฤษฏีความน่าจะเป็น     

ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าสถิติ ศึกษาการตัดสินใจแบบมีการทดลอง
และไม่มีการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน แบบพาราเมตริก และแบบนอนพารา
เมตริก การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนื่องจากปัจจัยเดียว และสองปัจจัยแบบอนุกรม
เวลา การวิเคราะห์การถดถอย สหสัมพันธ์ และการออกแบบการทดลองทางสถิติ
เบื้องต้น 

 Study of probability theory, random variables; statistical inference; 
analysis of variance; regression and correlation; using statistical methods 
as the tool in problem solving. 
 

ENGIE102 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes 
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060103 กระบวนการผลิต 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางกระบวนการผลิต เช่น กรรมวิธีการหล่อ การขึ้น

รูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล และการเชื่อมประสาน ความสัมพันธ์ของวัสดุ
กับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อนเช่น โลหะกับ  
การขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวน       
การผลิต 

 Study of theory and concept of manufacturing processes such as casting, 
forming,machining and welding; material and manufacturing processes 
relationships; fundamental of manufacturing cost. 
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ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
 Fundamentals of Electrical Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า

กระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้าก าลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
พ้ืนฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า พ้ืนฐานระบบสื่อสารและโทรคม 

 Study and practice of  basic DC and AC circuit analysis; voltage; current 
and power; transformers; introduction to electrical machinery including 
generators, motors and their uses; concepts of three- phase systems; 
method of power transmission; introduction to some basic electrical 
instruments and introduction to some basic telecommunication. 
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2.2) วิชาชีพบังคับ  
ENGIE103 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(1-6-4) 
 Basic Industrial Engineering Training  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดเครื่องมือกล

พ้ืนฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางด้าน
วิศวกรรมอย่างปลอดภัย  

 Study and practice of the basics of engineering related to measuring intrument 
andmachine tools, braze welding instrumentation, mechanical basis, the interface 
general tools, and the basic principles and practices of engineering safety. 
 

ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Control  
 รหัสรายวิชาเดิม :34062304 การควบคุมคุณภาพ  
 วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพได้

อย่างเหมาะสม เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต แผนภูมิเหตุและผลฯลฯ ศึกษาการ
สร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ ก าหนดแผนการชักสิ่งตัวอย่าง  เพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การด าเนินกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการมีระบบควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และการรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 Study of Quality control management, quality control techniques; 
engineering reliability for manufacturing. 

 
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 Production Planning and Control  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062305 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทลักษณะของการวางแผนและการควบคุมการผลิต การไหลเวียนของข้อมูล

ในระบบควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลก าไรเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนบริหารความต้องการวัสดุ การหาปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัด การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินค้า  คงคลัง การก าหนดการผลิตการ
ควบคุมการผลิตเชิงปริมาณ การบริหารและจัดการ    ห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิต 

 Study of Introduction to production systems; forecasting techniques; 
inventory management; production planning; cost and profitability analysis 
for decision making; production scheduling; production control. 
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ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34064301 วิศวกรรมความปลอดภัย  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและสาเหตุของอุบัติเหตุ ออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงภัย

ในพ้ืนที่ท างาน วิธีการป้องกันอุบัติภัยในการท างาน สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางวิศวกรรม การประกันอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ การ
ประเมินความเสี่ยง ระบบและอุปกรณ์ป้องกันภัย การจัดตั้งองค์กรความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม หลักการบริหารงานความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย 

 Study of loss prevention principles; design, analysis, and control of 
workplace hazards, human element; system safety techniques; principles 
of safety management; and safety Laws. 

 

ENGIE120 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Plant Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062306 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาหลักในการออกแบบและปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาเทคนิคการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความต้องการเครื่องจักรที่สอดคล้อง
กับกระบวนการผลิตและปริมาณการผลิต ลักษณะของการจัดผังโรงงานในแบบต่าง ๆ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านการไหลของงาน ตลอดจนการวางแผนการจัดอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนงานด้านการผลิตและก าลังคน การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การ
วิเคราะห์และเลือกใช้อุปกรณ์ ขนถ่ายล าเลียงวัสดุ หลักการออกแบบโรงงานเบื้องต้นเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การออกแบบคลังพัสดุและระบบโลจิสติกเบื้องต้น การ
วิเคราะห์และตัดสินใจในการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบผัง
โรงงาน ตลอดจนการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง 

 Study of Introduction to plant design, preliminary analysis of plant design, 
layout and facilities planning; material handling; nature of plant layout 
problems; plant location; product analysis; basic types of layout service 
and auxiliary functions. 
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2.2.1 ) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ  
ENGIE104 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3(2-3-5) 
 Machine Tools Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061101 เทคโนโลยีเครื่องมือกล  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE103 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือกลการผลิต การกลึง การกัด การไส การเจียระไนการ

เลื่อย การเจาะ การท าเกลียวและการท าเฟืองชนิดต่างๆ เครื่องจักรกลอัตโนมัติเบื้องต้น 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกล
การผลิตและการบ ารุงรักษาปฏิบัติเกี่ยวกับงานลับ เครื่องมือตัด งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก
ผิว กลึงตกร่อง กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง งานกัดราบ กัดร่อง กัด
มุม งานไสราบ ไสร่อง  ไสมุม งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก 

 Study and practice of Types machine tools and their applications i.e. 
machine tools for casting, metal forming, material removal processes and 
specialized machine tools for other specific tasks; structure of machine 
tools; machine drives and transmission units; linear and rotary guides and 
bearings; machine tools set-up; machine tools control systems i.e. CNC, 
PLC 
 

ENGIE105 การฝึกงานเครื่องมือกล 1(0-3-1) 
 Machine Tools Practice  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061061 การฝึกงานเครื่องมือกล  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE104 เทคโนโลยีเครื่องมือกล หรือเรียนควบคู่กัน  
 ฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือกล งานลับเครื่องมือตัด งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง 

กลึงเรียว กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง งานกลึงเกลียวสามเหลี่ยม 
งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม กัดเฟืองตรง งานไสราบ ไสร่อง ไสมุม ไสร่องลิ่ม งานเจาะรู 
งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก งานเจียระไนผิวราบ งานเจียระไน
กลม งานเลื่อย     

 Study andPractice of training tools, tips for cutting tools, cut surface 
machining, turning, turning, into a groove machined by using a tapered 
head held four catches, drilling on a lathe, turning spiral milling flat 
triangular grooves bite in angle, gear ,planning, groove flat in planning, 
groove angle drilling wedge holes and hole motions cone, Job cylindrical 
hole motions, grinding flat surface, circular saws and grinding work. 
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ENGIE106 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น 3(2-3-5) 
 Welding and Sheet Metal Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061102 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE103 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการเชื่อม การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ การเชื่อม

แก๊สการเชื่อมมิก การเชื่อมทิก การเชื่อมใต้ฟลักซ์ การเชื่อมแบบความต้านทาน การประสาน 
และการเชื่อมพลาสติก ตลอดจนเทคโนโลยีการเชื่อมสมัยใหม่ กลวิธีการเชื่อมตามกระบวนการ
ต่างๆ กรรมวิธีการตัดด้วยความร้อน งานเขียนแบบแผ่นคลี่ และการขึ้นรูปโลหะแผ่นขั้น
พ้ืนฐาน งานพับ งานต่อตะเข็บ งานย้ าหมุด    งานดัดม้วน งานเข้าขอบลวด การบัดกรี 
ปฏิบัติงานเชื่อม เกี่ยวกับเทคนิค การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ การเชื่อมแก๊ส การ
ประสาน กรรมวิธีการตัดด้วยความร้อน ปฏิบัติงานโลหะแผ่น งานเขียนแบบแผ่นคลี่ การขึ้น
รูปโลหะแผ่น งานพับ งานต่อตะเข็บ งานย้ าหมุด งานดัดม้วน งานเข้าขอบลวด การบัดกรี ขั้น
พ้ืนฐาน 

 Study and practice of welding process, welding wire coated with flux, gas welding, 
MIG welding, TIG welding, welding under flux, resistance welding and plastic 
welding, the modern welding technology, strategies to follow procedures, thermal 
cutting processes, drawing spread sheet and sheet metal work on basic folding, 
riveted seams for bending, the wire into coils for soldering, welding operation, 
welding technic wire coated with flux, gas welding coordination process of cutting 
heat, sheet metal worker, drawing spread, sheet forming, sheet metal folding, 
riveted on the stitch work, roll bending and soldering wires to the basics. 
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ENGIE107 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น 1(0-3-1) 
 Welding and Sheet Metal Practice  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061062 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE106 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น หรือเรียนควบคู่กัน 
 ฝึกปฏิบัติงานเชื่อม เกี่ยวกับเทคนิค การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ การเชื่อมแก๊ส 

การเชื่อมมิก การเชื่อมทิก การเชื่อมใต้ฟลักซ์ การเชื่อมแบบความต้านทาน และ       
การเชื่อมพลาสติก การประสาน กรรมวิธีการตัดด้วยความร้อน ปฏิบัติงานโลหะแผ่น 
งานเขียนแบบแผ่นคลี่ การขึ้นรูปโลหะแผ่นขั้นพ้ืนฐาน งานพับ งานต่อตะเข็บ งานย้ าหมุด 
งานดัดม้วน งานเข้าขอบลวด การบัดกรี 

 Practice of welding and welding technic, welding wire coated with flux, gas 
welding, MIG welding, TIG welding under flux, resistance welding, plastic 
welding, and cutting process coordinated by the heat, sheet metal worker, 
sheet metal drawing , the basic sheet metal, folding work, riveted seams 
for bending, the wire into coils and soldering. 

ENGIE108 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ     2(1-3-3) 
 Engineering Metrology Laboratory  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060105 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวัดและการตรวจสอบ  การใช้เครื่องมือวัดทาง

วิศวกรรม  ความผิดพลาดในการวัด ความไม่แน่นอนในการวัด การก าหนดพิกัดความ
เผื่อในเชิงเรขาคณิต การประเมินผลการวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องวัดสามแกน การ
สอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ  และการบ ารุงรักษาเครื่องมือวัด 

 Study and practice in measuring and inspection, instrument for engineering 
measurement, problem for mistake in measurement, non- accuracy in 
measurement, determination for geometry tolerance, measuring 
assessments, measuring with three axis inspection machine, calibrating for 
dimensional measuring instrument, and maintenance for measuring 
instrument.  
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ENGIE109 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 3(2-3-5) 
 Engineering Material Testing Laboratory  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบท าลาย การทดสอบแรงดึง 

แรงบิด ความแข็ง การล้า การแอ่น แรงกด แรงเฉือน แรงกระแทก แรงดัดของวัสดุปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบไม่ท าลาย การทดสอบทางกายภาพด้วยสายตา 
อัลตราโซนิก การแทรกซึม การเอ็กซเรย์ ผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยกระแสไหลวน 

 Study and practice of the mechanical properties, destructive  testing, torque, 
stiffness, fatigue, pressure, shear, deflection, impact bending strength of the 
material treated with non-destructive testing, mechanical properties, tests of 
physical, optical, ultrasonic, penetration, X-ray, magnetic powder and testing by 
eddy currents. 

 
ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Metallurgy  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061201 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานทางโลหะวิทยา คุณสมบัติ

เชิงกลของโลหะและโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคและมหภาคของโลหะ การเกิดผลึก       
การเปลี่ยนรูปของโลหะ แผนภาพสมดุล ของเหล็ก-คาร์บอนกรรมวิธีอบชุบและการกัด
กร่อน 

 Study and practice of the equipment and tools used in the metallurgy, 
mechanical properties of metals and alloys, micro and macro deformation 
of metal, crystals of metal, equilibrium diagram of iron –  carbon, heat 
process and corrosion. 
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ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 Work Study  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062201 การศึกษางาน  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE102 กระบวนการผลิต  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการท างานการเพ่ิมผลผลิต โดยการ

ลดกระบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นต่อการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆ ได้แก่ 
แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภาพการเคลื่อนที่ แผนภาพเส้นด้าย แผนภูมิความสัมพันธ์คน
กับเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการผลิตหลายชนิด แผนภูมิสองมือ แผนภูมิกระบวนการผลิต
แบบกลุ่มคน องค์ประกอบของเวลาที่ใช้ท างานหนึ่งๆ ให้เสร็จ เทคนิคในการบันทึกข้อมูล 
เทคนิคการตั้งค าถามการปรับปรุงแก้ไข การใช้ประโยชน์สูงสุดจากคนและเครื่องจักร การ
เคลื่อนไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจับเวลาการเคลื่อนไหวอย่าง
ละเอียด เวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และสิ่งที่ช่วยสนับสนุนในการศึกษางาน เช่น อุปกรณ์ขน
ถ่ายวัสดุ ตลอดจนการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง 

 Study and practice the principles motion and time study, practices and 
procedures including application of principles of motion economy, and 
productivity, use of flow process charts and diagram, man-machine charts, 
two hands process chart, micro- motion study, time formulas, work 
sampling,performance rating, standard time and other learning support 
such as transportation equipment, and study on the establishment. 

 
ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Research  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062301 การวิจัยด าเนินงาน  
 วิชาบังคับก่อน :ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของการวิจัยด าเนินงาน ในการแก้ปัญหางานด้านอุตสาหกรรม 

การจัดตั้งรูปแบบของปัญหาการสร้างและหาผลลัพธ์ของแบบจ าลองของปัญหา ปัญหา
การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาทางด้านการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน 
แบบจ าลองของระบบพัสดุคงคลังเบื้องต้น ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฏีการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์โครงข่ายและเทคนิคการจ าลองแบบปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสม 

 Study and practice An introduction to the methodology of operations 
research in modern industrial engineering problem solving, emphasis is 
made on the use of mathematical models, linear programming, 
transportation model, game theory, queuing theory, inventory model and 
simulation in decision making process. 
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ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economy  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุน งบดุล  งบก าไรขาดทุน 

การค านวณดอกเบี้ย การหามูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ารายปี การหาอัตราผลตอบแทน 
การหาผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน หาค่าเสื่อมราคา ภาษีรายได้  จุดคุ้มทุน การทดแทน
ทรัพย์สิน การวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการต่าง  ๆ     
การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์งานด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    

 Study and practice ofTime Valueof Money, Methods of comparison; 
depreciation, evaluation of replacement, risk and uncertainty, estimating 
income tax consequences. 

 
ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
 Maintenance Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062303 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบ ารุงรักษาแบบทวีผล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ เครื่องจักร

และอุปกรณ์ การตรวจสอบเครื่องจักรกล การประยุกต์ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์
สาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร เป็นต้น 
การหล่อลื่น การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบ
และเฝ้าระวัง การวางแผนและการควบคุมในงานบ ารุงรักษา การบริหารจัดการเพ่ือยืด
อายุการใช้งานของเครื่องจักร การออกแบบและจัดท ารายงานการบ ารุงรักษาดัชนีการ
วัดสมรรถนะในงานบ ารุงรักษา ความปลอดภัยในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
การจัดองค์กรและการบริหารทรัพยากรในงานด้านการซ่อมบ ารุง การประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิว เตอร์จัดการระบบบ ารุ งรักษา ตลอดจนการพัฒนาระบบ               
การบ ารุงรักษา 

 Study and practice of Industrial maintenance and Total Productive 
Maintenance(TPM) concepts, Failure statistics, reliability, maintainability 
and availability analysis, Lubrication, preventive maintenance systems and 
condition monitoring technologies, Maintenance control and work order 
systems, Maintenance organization, personnel and resources, 
Computerizedmaintenance management systems (CMMS), Life cycle 
management, Maintenance reports and key performance indexes, 
Maintenance system development. 
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ENGIE117 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1) 
 Industrial Engineering Pre-Project  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการน าเสนอโครงงาน 

 Practice of research articles, researches, inventions or innovations in industrial 
engineering, naming of project, how to write a report,the background, the 
objectives, scope, procedures and operational plans, preparing materials and 
equipment collecting and analyzing data, the progress report and presentation. 

  
   
ENGIE119 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(1-6-4) 
 Industrial Engineering Project  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE117 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ENGIE119 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติตามข้ันตอน
และแผนการด าเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดท ารายงาน และน าเสนอ
โครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

 Study and practice of the review of the project, The background of problem 
objective, scope of the project in ENGIE119course, preparation of industrial 
engineering project, related of theory, solutions, the steps and action plans, 
data collection and analysis, conclusion, report preparation and presentation 
of the project to the board of directors of the project. 
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ENGIE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1) 
 Industrial Engineering Laboratory  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE111 การศึกษางานและ 

          : ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
 

 ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการท างาน วิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆ ศึกษาองค์ประกอบของเวลาที่ใช้ท างานหนึ่งๆ การจับเวลาการ
เคลื่อนไหวอย่างละเอียด เวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และสิ่งที่ช่วยสนับสนุนใน
การศึกษางาน และฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการบ ารุงรักษาแบบทวีผล ปฏิบัติการใน
รายวิชา การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมและการวิจัยด าเนินงาน 

 Practice of the principles of motion and time, data analysis from various 
chart types, the movement of people at work, working time recording and 
random work supported learning materaials. the practice on the principles 
of maintaining a TPM, quality control, production planning and control, 
industrial design and operation research. 
 

ENGIE122 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1) 
 Production Engineering Workshop for Industrial 

Engineering 
 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 

 ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกลของวัสดุ เช่น การสมดุล     
การสั่นสะเทือนทางกล การบิด ความแข็งและความล้า เกี่ยวกับของไหลและความร้อน 
เช่น การไหลของของไหล การสูญเสียเนื่องจากการไหล การน าความร้อน การพาความ
ร้อน การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง 

 Practice of the laboratory on the mechanical properties of materials 
including balancing, vibration, mechanical twisting stiffness and fatigue, the 
fluid as the fluid flow and heat, the loss due to the flow, thermal 
conductivity and convection of heating fuel. 
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ENGIE123 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ 1(0-3-1) 
 Industrial Engineer Preparatory  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060402 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชน การเตรียมและจัด

อบรมสัมมนาทางวิชาการ การท างานร่วมกัน การติดตามผลงานการน าเสนอผลงาน 
และรายงานผลงานการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
อุตสาหการในด้านต่างๆ 

 Practice of development of personality training, public speaking, 
preparation and training seminars, teamwork portfolio tracking 
presentations  and report the study in the industry, related engineering 
aspects. 
 

ENGIE124 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Industrial Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060302 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติงาน โดยน าความรู้จากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไปประยุกต์ใช้ในสถาน

ประกอบการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ อย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือ
ผู้ช านาญการของสถานประกอบการจริงท าหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมี
โครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมี   
การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถาน
ประกอบการและคณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนส าเร็จการศึกษา 

 Practice of the knowledge of industrial engineering applied in the 
establishment of an engineering system with consultants or specialists of 
enterprises who actually direct and students must have a project and be 
responsible for the specific duration of one semester or more than 15 weeks, 
the students will be able to conclude the project and duties assigned to 
bring benefits to the establishment itself, a concrete and reporting practices, 
a common criticism of the establishment and facultyin order to provide 
students with real-world experience before graduation. 

 หมายเหตุ : 1) การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S  
(Satisfactory),พ.จ.(พอใจ)และ U  
(Unsatisfactory), ม.จ. (ไม่พอใจ) 

 

 2) ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
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ENGIE125 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-40-0) 
 Industrial Engineering Practice  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060303 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติงาน โดยน าความรู้จากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไปประยุกต์ใช้ในสถาน

ประกอบการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษา หรือ
ผู้ช านาญการของสถานประกอบการจริงท าหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสามารถสรุป
โครงการและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการนั้นๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกัน
จากทางสถานประกอบการ และคณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง ก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

 Practice of the knowledge of industrial engineering applied in the 
establishment with a systematic engineering, the consulting engineers or 
specialists of enterprises who actually directs and students need to be 
responsible for at least 240 hours of the course, students will be able to 
conclude the project and duties assigned to bring benefits to the 
establishment itself, the preparation of performance reports, an agreed 
evaluation between the establishment and faculty in order to provide 
students with practical experience before graduation. 

 หมายเหตุ : 1) การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S  
                  (Satisfactory),พ.จ.(พอใจ)และ U  
                  (Unsatisfactory), ม.จ. (ไม่พอใจ) 

 

                2) ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
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ENGIE126 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 3(2-3-5) 
 Creation for Business Purposes  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34060304 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทดลองออกแบบ ผลงานนวัตกรรม โดยวิเคราะห์    

ความเป็นไปได้ในเชิงการตลาด การเงิน และ เชิงวิศวกรรม การเขียนแผนการลงทุน 
โดยการประยุกต์ความรู้จากหลากหลายแขนงวิชาที่ได้เรียนมา เพ่ือการออกแบบ 
ตรวจสอบ ประดิษฐ์หรือจ าลองแบบ และ น าเสนอผลงานนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้
ผู้ศึกษาสามารถสร้างสรรค์ ผลงานใหม่ๆ ที่มีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์ได้และส าหรับนักศึกษา ที่เลือกแผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา 
จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่อไปนี้ 

 Study and practice on the trial design, innovative portfolio by analyzing 
the possibilities in engineering, marketing, finance and investment plan 
writing, the application of knowledge from various fields which students 
have learned for designing,to determining the invention or replicating and 
presenting innovative works, the goal is to study the creation of new 
products commercially that can meet the needs of consumer, and 
students. who select lesson plans with cooperative education must be 
enroll in the following courses. 
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2.2.2) วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 
ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) 
 Tool Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลที่ช่วยงานส าหรับการผลิต ส าหรับการจัดวางต าแหน่ง

ตลอดจนจับยึดต าแหน่งชิ้นงาน และการเคลื่อนที่ในแนวที่ต้องการ เพ่ือช่วยงานการตัด 
การวัด การประกอบ กระบวนการเชื่อม หรือการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือถูกออกแบบ
ตามขนาดของชิ้นงานต่าง ๆ และมีพิกัดการเผื่อขนาด เพ่ือหลีกเลี่ยงการผิดพลาดของ
ขนาดและระยะพิกัด การเผื่อหรือยอมให้ได้ของรูปร่างชิ้นงาน ระยะพิกัดการเผื่อของ
การประกอบเป็นรูปร่างชิ้นงาน การเลือกใช้และการค านวณชิ้นส่วนเครื่องกลแบบต่างๆ 
เพ่ือใช้ส าหรับการส่งผ่านแรง เช่น ผลกระทบจากการใช้ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู สลัก เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์น าเจาะและจับชิ้นงาน 

 Study of the Mechanical devices to support for Production to desired 
position, includingfixed position and moving in desired pathway, to assist 
in cutting, measuring, assembling,welding processes or handling 
equipments. ; tools designed from work piece dimensionsand their 
tolerances to avoid errors of dimensions and shape tolerances; stacking 
tolerances; selections and calculations of various mechanical components 
to use for force transmissions e.g. wedge effect, cams, screws, toggles etc; 
complete samples such as jigs and fixture. 

 

ENGIE202 งานเครื่องมือกล 3(3-0-6) 
 Machine Tool  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือกลต่าง ๆ และการใช้งาน เช่น เครื่องมือกลส าหรับ    

การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ เครื่องมือกลส าหรับกระบวนการขจัดวัสดุ และเครื่องมือ
กลพิเศษส าหรับงานเฉพาะ โครงสร้างของเครื่องมือกล หน่วยต้นก าลั งและ              
การขับเคลื่อนทางกล การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและแบบหมุนวงรอบ การรองรับ      
การปรับตั้งเครืองมือกล ระบบควบคุมเครื่องมือกล เช่น ซีเอ็นซี พีแอลซี เป็นต้น 

 Study types of machine tools and their applications i.e. machine tools for 
casting, metal forming, material removal processes and specialized 
machine tools for other specific tasks; structure of machine tools; machine 
drives and transmission units; linear and rotary guides and bearings; 
machine tools set-up; machine tools control systems i.e. CNC, PLC. 
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ENGIE203 กระบวนการขึ้นรูป 3(3-0-6) 
 Forming Processes  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะและพลาสติก การขึ้นรูป

โลหะแผ่น การขึ้นรูปโลหะที่เป็นก้อน, พื้นฐานของกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การตีขึ้นรูป
, การม้วน, การอัดรีด, การดึงลากขึ้นรูป โลหะวิทยาของโลหะผง โพลีเมอร์, เซรามิคส์ 
และกระบวนการฉีดพลาสติก ปัจจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปโลหะและ
กระบวนการฉีดพลาสติก 

 Study of the Material properties for metal forming and plastic forming; 
sheet metal forming;bulk forming; fundamental of metal forming 
processes; forging, rolling, extrusion, drawing;powder metallurgy, polymer, 
ceramic and plastic injection processes; factors and toolsinvolving metal 
forming and plastic injection processes. 

 
ENGIE204 ระบบควบคุมคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Automation and Control Systems  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของเทคนิคในการควบคุมและการประยุกต์การใช้งาน การควบคุม

ระบบกลไก การควบคุมระบบไฟฟ้า การควบคุมระบบนิวเมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ 
การควบคุมระบบการย้อนกลับ พีแอลซี เซ็นเซอร์ ระบบการควบคุมอนาลอกแบบไบนารี่ 
และระบบดิจิตอล ระบบเครื่องมือกลแบบซีเอนซี กรรมวิธีการผลิตแบบยืดหยุ่นปรับตัวได้ 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

 Study of the Fundamental of control techniques and their applications: 
mechanical control,electrical control, pneumatics controls, hydraulics 
control; feedback control; PLC; sensor:  analog, binary, and digital; CNC 
machine tools; flexible manufacturing; industrial robots. 
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ENGIE205 วิศวกรรมการเชื่อม 3(2-3-5) 
 Welding Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเชื่อมและการตัดด้วยวิธีการต่างๆ การเตรียมงานเชื่อมขั้นตอน 

งานเชื่อม อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม การเลือกลวดเชื่อม ข้อบกพร่องในงานเชื่อม
ข้อจ ากัดของกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ รวมถึงความปลอดภัยในงานเชื่อมพ้ืนฐานโลหะ
วิทยางานเชื่อม การเชื่อมเหล็กกล้า เหล้ากล้าประสม เหล็กหล่อ อลูมิเนียม และโลหะ
ประสมอ่ืนๆ การต่อวัสดุต่างชนิด การเชื่อมพอกผิว  การปรับปรุงคุณสมบัติงานเชื่อม
รวมถึงหุ่นยนต์ช่วยส าหรับงานเชื่อมและระบบอัตโนมัติต่างๆ 

 Study and Practice about welding and Cutting Process Such as welding 
Preparation, Welding Procedure, Welding equipment, Welding consumables 
Selection, Discontinuities in Welds, Limitations of Welding and Safety in 
Welding. the basics of welding metallurgy .  Welding Steel These brave 
mix  Cast iron, aluminum and other metal compound. The different  
materials Welding mask Improved features include the welding robots and   
welding system for help . automation 

 
ENGIE206 การออกแบบงานโลหะแผ่น 3(2-3-5) 
 Sheet Metal Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลีโดย

วิธีเรขาคณิต การเขียนแบบแผ่นคลีด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบ การออกแบบ
ระบบท่อปรับอากาศ การข้ึนรูปโลหะแผ่นโดยวิธีการกดอัด 

 Study and practice of general knowledge about sheet metal.  Drawing on 
a spread sheet geometry.  Drawing on a spread sheet with computer 
assisted  drawing.  Conditioning duct system design.  The die & mold by 
pressing a sheet   metal . 
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ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ 3(2-3-5) 
 Foundry Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการท ากระสวนงานหล่อและกรรมวิธีการหล่อโลหะต่าง ๆ  

การหล่อโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การหล่อเหล็กหล่อ การท าแบบหล่อทราย การออกแบบ
ระบบป้อนจ่ายน้ าโลหะ การออกแบบรู้เท  รู้ล้น กลไกการแข็งตัวของน้ าโลหะ  การ
ทดสอบคุณสมบัติของทราย การหลอมและเทน้ าโลหะ  การหล่อด้วยการอัดฉีดน้ าโลหะ  
แบบหล่อที่แข็งตัวด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  จุดบกพร่องในงานหล่อ การท าความ
สะอาดและตรวจคุณภาพงานหล่อ 

 Study and practice on the pattern  and processes of foundry.  Casting 
nonferrous metals.  Cast iron castings.  Greensand mold. Getting 
Systemdesign. design of Sprue and Riser. The properties of sand tasting.  
Molten Metal Pour. Cast iron castings. Pressure diecasting .  Sodium silicate 
bonded sand . Defects in castings Cleaning and quality castings.   

 
ENGIE208 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) 
 Heat Treatment  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของโลหะ แผนภูมิของเหล็กกับ

คาร์บอน TTT Diagram ความสามารถในการชุบแข็ง การกระจายของความแข็งภายใน
และระยะลึกของความแข็ง ปฏิบัติตรวจหาปริมาณคาร์บอนและความแข็งของเหล็ก
ชนิดต่าง ๆ ศึกษาหลักการของการให้ความร้อนเพ่ือเปลี่ยนโครงสร้างของเหล็กการ
สลายคาร์บอนโดยการชุบในสารละลายตัวกลาง การอบคืนตัว เพ่ือท า เหล็กกล้าแข็ง 
ตลอดจนอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบชุบและอบคืนตัว ปฏิบัติการอบชุบโลหะด้วย
วิธีการต่าง ๆ  
Study and practice on the structure and composition of the metal, chart 
of carbon steel with TTT diagram capable of hardening, the distribution of 
hardness and depth of hardness, compliance detection and hardness of 
carbon steel products, principles of heat to change the structure of the 
steel, the dissolution of carbon by dipping in an aqueous solution of a 
return to the rigid steel, the temperature and the time it takes to heat and 
steam recovery, heat treatment operations in various ways 
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ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 3(2-3-5) 
 Computer Aided Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ประกอบกด้วยค าสั่งในการตั้งค่าโปรแกรม ค าสั่งการสร้างความสัมพันธ์ ชิ้นงาน 2  มิติ 
ค าสั่งในการสร้างชิ้นงาน 2  มิติ ค าสั่งการแก้ไขชิ้นงาน 2  มิติ ค าสั่งการบอกขนาด
ชิ้นงาน 2  มิติ ค าสั่งการควบคุมคุณสมบัติของชิ้นงาน 2 มิติ ค าสั่งการแทรกบล็อก
ชิ้นงาน 2  มิติ ค าสั่งการสั่งพิมพ์แบบงาน 
Study and practice of design and engineering drawing with computer 
programs. Include setting programcommand. Create relationship command 
of part 2 D.   Create part 2 D command.  Editing part 2 D command. 
Dimensionspart 2 D command. Property control part 2 D command. Insert 
block part 2 D command. Printing drawing command. 

 
ENGIE210 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต 1(0-3-1) 
 Production Engineering Pre-Project  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความเป็นมาของปัญหาด้านวิศวกรรม  รวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้

ของหัวข้อโครงงาน วิธีด าเนินงานโครงงาน  เตรียมแผนการด าเนินงานโครงงาน  
ก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขั้นตอน  และแผนการด าเนินงาน   ตลอดจน
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์  เพ่ือด าเนินโครงงาน  และรายงานความก้าวหน้าของ
โครงงาน 

 Study of engineering problems.  Collect data and study the feasibility of 
this  project. How the project prepare implementation plan for the project 
Goals, objectives, procedures and operational plans.  As well as providing 
materialsand equipment.  To carry out the project and report on progress 
of the project rings. 
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ENGIE211 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 3(1-6-4) 
 Production Engineering Project  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE210 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมกระบวนการผลิต  
 ปฏิบัติการตามโครงงานที่ได้รับอนุมัติในรายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต  

น าเสนอผลงานการด าเนินโครงงาน เป็นระยะ ๆ น าเสนอผลในการด าเนินงานขั้นสุดท้าย
และจัดท าปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 PracticeThe execution of projects approved in the course of preparation of 
project engineering.  Presented the results of a project conducted 
periodically present in the final and complete a thesis. 

 

ENGIE212 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 3(2-3-5) 
 Engineering Material Testing  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบท าลาย การทดสอบแรงดึง 

แรงบิด ความแข็ง การล้า การแอ่น แรงกด แรงเฉือน แรงกระแทก แรงดัดของวัสดุปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางกลแบบไม่ท าลาย การทดสอบทางกายภาพด้วยสายตา 
อัลตราโซนิก การแทรกซึม การเอ็กซเรย์ ผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยกระแสไหลวน 

 Study and practice of the mechanical properties, destructive  testing, torque, 
stiffness, fatigue, pressure, shear, deflection, impact bending strength of the 
material treated with non-destructive testing, mechanical properties, tests of 
physical, optical, ultrasonic, penetration, X-ray, magnetic powder and testing by 
eddy currents. 

ENGIE213 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรการผลิต 1(0-3-1) 
 Production Engineer Preparatory  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษาและการ

ฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคใน
การสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ  

 Practice of the principles, processes and procedures of cooperative 
education and processengineering practice,regulations, fundamentals and 
techniques for job application,basic knowledge of the practicum in 
organization,communication and human relations, personality 
development, and quality management system in enterprises. 
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ENGIE214 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการผลิต 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Production Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติงาน  โดยน าความรู้จากสาขาวิศวกรรมการผลิต  ไปประยุกต์ใช้ใน

สถานประกอบการทางด้านวิศวกรรมอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษา หรือ 
ผู้ช านาญการ ของสถานประกอบการจริงท าหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมี
โครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการนั้นๆอย่างเป็นรูปธรรมและมี
การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถานประกอบ
การและคณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนส าเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ : 1) การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory), 

                  พ.จ.(พอใจ)และ U (Unsatisfactory), ม.จ. (ไม่พอใจ) 
       2) ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

 Study and Practice by bringing knowledge from the field of Manufacturing 
engineering. Applied in the establishment of a systematic engineering. The 
consultingengineers or specialists of enterprises actually directs.  And 
students need to be responsible for the project and the exact duration of 
one semester or more than 1 5  weeks, the students will be able to 
conclude the project and previousassignments.  The cause of the 
establishment of such a concrete and reporting practices.  A common 
criticism of the establishment and faculty to provide students with real-
world experience before graduation. 
Note:  Student assessment the fee scale is S ( Satisfactory)  S and      
(Unsatisfactory) 
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ENGIE215 การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต 3(0-40-0) 
 Production Engineering Practice  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติงาน  โดยน าความรู้จากสาขาวิศวกรรมกระบวนการผลิต                 ไป

ประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการทางด้านวิศวกรรมอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษา 
หรือผู้ช านาญการ ของสถานประกอบการจริงท าหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษา
จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนโดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 225 ชั่วโมง
และมีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถาน
ประกอบการและคณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนส าเร็จการศึกษา  
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory),พ.จ.(พอใจ)และ U 
(Unsatisfactory), ม.จ. (ไม่พอใจ) 

 Study and practice by bringing knowledge from the field of process 
engineering. Applied in the establishment of a systematic engineering. The 
Consulting engineers or specialists the establishment is responsible for 
monitoring.  And students need to be responsible for a certain period of 
not less than 225 hours of training and preparation of performance reports. 
A common criticism of the establishment and faculty. To provide students 
with real-world experience before graduation.  Student assessment Make 
the grade is S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory). 
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ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 Work Study  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062201 การศึกษางาน  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE102 กระบวนการผลิต  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการท างานการเพ่ิมผลผลิต โดย

การลดกระบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นต่อการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆ 
ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภาพการเคลื่อนที่ แผนภาพเส้นด้าย แผนภูมิ
ความสัมพันธ์คนกับเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการผลิตหลายชนิด แผนภูมิสองมือ 
แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบกลุ่มคน องค์ประกอบของเวลาที่ใช้ท างานหนึ่งๆ ให้เสร็จ 
เทคนิคในการบันทึกข้อมูล เทคนิคการตั้งค าถามการปรับปรุงแก้ไข การใช้ประโยชน์
สูงสุดจากคนและเครื่องจักร การเคลื่อนไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจับเวลาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด เวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และ
สิ่งที่ช่วยสนับสนุนในการศึกษางาน เช่น อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ตลอดจนการศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการจริง 

 Study and practice the principles motion and time study, practices and 
procedures including application of principles of motion economy, and 
productivity, use of flow process charts and diagram, man-machine charts, 
two hands process chart, micro- motion study, time formulas, work 
sampling,performance rating, standard time and other learning support 
such as transportation equipment, and study on the establishment. 
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2.2.3) วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
ENGIE301 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการด าเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

โซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การประเมินผลความสามารถของโซ่
อุปทาน การบริหารโซ่อุปทานทั่วโลก 

 Study of the principles and implementation of the logistics and industrial 
sector. Supply chain and supply chain management concepts. Evaluation 
of the ability of the supply chain. Global Supply Chain Management. 

 

ENGIE302 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(2-3-5) 
 Inventory and Warehouse Management  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE307 การจ าลองแบบปัญหา  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้า และศูนย์

กระจายสินค้า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบทบาทคลังสินค้าในโซ่อุปทานเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบคลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้ง และการ
วางผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนของการไหลของวัสดุ การสร้าง
แบบจ าลองในการออกแบบและการวิเคราะห์ คลังสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้า 
การพิจารณาปัจจัยทางการเงินเกี่ยวกับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บทบาท
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าในต่างประเทศ การออกแบบชนิดและชั้นวางสินค้าทุก
ประเภท 

 Study and practice of the management of warehouses and distribution 
centers.  Changing trends in supply chain, warehousing role to add value 
and efficiency.  Design warehouses, choosing the location and the layout 
of warehouses and distribution centers. The planning of the material flow. 
Simulation designing and warehouse analysis and distribution network. 
Decisions about financial, warehouse and distribution center.  The role of 
warehouses and distribution centers abroad. The design of the shelves. 
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ENGIE303 การออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6) 
 Freight Transport Distribution and Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าแบบจ าลอง

การตัดสินใจส าหรับการขนส่งและการกระจายสินค้าศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของ
การขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆการจัดตารางเวลาและการก าหนด
เส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้านโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

 Study of freight transportation and distribution management, decision 
making model for transportation and distribution, study and analysisof 
advantages and disadvantages of  transportation and distribution mode, 
transportation scheduling, and global transportation policy. 

 
ENGIE304 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-3-1) 
 Pre – Cooperative Education  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ  

 Practice of the principles, processes and procedures of cooperative 
education, regulations, fundamentals and techniques for job application, 
basic knowledge of the practicum in organization,communication and 
human relations, personality development, and quality management 
system in enterprises. 
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ENGIE305 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Logistics Engineering   
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE304 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา  
 ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นเวลา 1 

ภาคการศึกษาแล้วจัดท ารายงานเกี่ยวกับงานท่ีท าเพ่ือน าเสนอ 
 Practice in departments related to engineering logistics for one semester 

and making and presenting the report of internship. 
 

ENGIE306 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 3(2-3-5) 
 Information Technology for Logistics  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารระบบโลจิสติกส์ 

แนวคิดและโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ การ
ทดสอบ การน าไปใช้งาน และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล 
(Data Capture) การก าหนดมาตรฐานสินค้า (Barcode) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคง
คลัง การน าเทคโนโลยีการติดตามการขนส่งและเทคโนโลยีการกระจายสินค้า(RFID) 
รวมทั้งการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) มาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ และ
หลักการของอินเตอร์เน็ตออฟติง (IoT; Internet of Things) 

 Study and practice of information technology for logistics systems, concept 
and information structure development, analysis, designing testing,  
implementing and maintenance of information system, data capture, 
barcode, electronic data change ( EDI)  to inventory and warehouse 
management, RFID, E-commerce and internet of things 
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ENGIE307 การจ าลองแบบปัญหา 3(2-3-5) 
 Simulation Modeling  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE101 สถิติวิศวกรรม  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจ าลองระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์

การสร้างและวิเคราะห์แบบ จ าลองและการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
การจ าลองแบบปัญหาส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาระบบแถวคอย การผลิตการ
เดินทางและการขนส่ง 

 Study and practice of procedures and simulation systems of discrete 
event, creating and analyzing models, oppying computer program for 
stimutation to decide queuing system solutions, manufacturing, traveling 
and transportation. 

 
ENGIE308 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  3(2-3-5) 
 Enterprise Resource Planning  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับมุมมองเชิงกลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

หรือ ERPและความสัมพันธ์ของ ERP กับฟังก์ชั่นต่างๆ ในโซ่อุปทานและ   โลจิสติกส์
หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วยวิวัฒนาการของระบบและเครื่องมือด้านการจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์, การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ERP ต่างๆ ในปัจจุบันกระบวนการ
วางแผนโลจิสติกส์ส่วนประกอบของ ERP การวางแผนและการปฏิบัติโซ่อุปทานและ
แนวโน้มในอนาคตของ ERP 

 Study and practice of strategic viewpoint of Enterprise Resource   Planning 
(ERP) and relation of ERP with functions in logistics and supply chain. The 
element of topic learning are system evolution and logistics and supply 
chain management tools, comparison of ERP software, logistics planning 
and practice, trend of supply chain on the future of ERP. 
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ENGIE309 เตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1(0-3-1) 
 Pre-Logistics Project  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการน าเสนอโครงงาน 

 Study of literature reviews, researches, inventions or innovations in 
industrial engineering, subject, writing a report background the objectives, 
scope, procedures and operational plans. the preparation of material and 
equipment, data collection and analysis, progress report and project 
presentation. 

 

ENGIE310 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 3(0-9-3) 
 Logistics Engineering Project  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE309 เตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์  
 ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยด าเนินการต่อเนื่องจากหัวข้อ

ในรายวิชาสัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์หรือสหกิจ ศึกษา และมีการน าเสนอโครงการ 
โดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน เช่น การใช้
ภาษา การค้นหาและการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นต้น 

 Practice of doing project in logistics engineering field which continues from 
engineering course, seminars, logistics or cooperative education programs, 
oral project presentation with formal Thai language,  writing project report 
with formal language, references and combine engineering algorithm etc. 
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ENGIE311 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 3(2-3-5) 
 Design of Material Handling  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุการแยกประเภทและชนิดของ

เครื่องมือขนถ่ายวัสดุขอบเขตการใช้งานของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุชิ้นส่วนประกอบและ
หน้าที่การท างานของส่วนประกอบของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุประเภทสายพานล าเลียง 
ลูกกลิ้งล าเลียง สกรูล าเลียง โซ่ล าเลียงอุปกรณ์ล าเลียงแบบสั่นสะเทือนการใช้อุปกรณ์
ประเภทกว้าน เครน ลิฟท์และการขนถ่ายวัสดุที่เป็นหน่วยเช่น รถเข็น รถลาก รถพ่วง 
และ ระบบคอนเทนเนอร์รวมทั้งการจัดการความสามารถในการรับภาระของอุปกรณ์
ขนถ่ายวัสดุแต่ละชนิด 

 Study and practiceof materials handling system, classification and 
materials handling, scope of material handing work tool, involved 
component and component function of material handing work tool such 
as conveyors unloading materials, roller conveyors, screw conveyors, chain 
conveyors and vibratory conveyors, crane lifts and material transport such 
as trolley carts, trailers and containers, moreover, management of from 
fering ability towards each material. 

 

ENGIE312 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management for Logistics  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาหลักการวิเคราะห์ปัญหา แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง  และอภิปรายส าหรับ           

การวางแผนทางเชิงกลยุทธ์ของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการประสานความรู้ใน
แขนงต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผนโดยเฉพาะการก าหนดนโยบายโดยเน้นการ
เลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจการบริหารความเสี่ยง  

 Study of principle analysis concepts of risk and discussion for the strategic 
planning of logistics and supply chain and coordination knowledge in various 
fields used problem solving and planning especially policy by focusing on 
your business strategy.  Highlights and analysis cons of logistics to achieving 
business goals and risk management. 
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ENGIE313 การบริหารการจัดซื้อ   3(3-0-6) 
 Purchasing Management  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาบทบาทการจัดซื้อและจัดหา นโยบายในการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ 

ส่วนประกอบและสินค้าส าเร็จรูป การคัดเลือกและประเมินผลผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ 
การวางแผนการจัดซื้อ รายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับผู้ส่งสินค้าและวัตถุดิบ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสินค้าคงคลัง วิธีการหา
ปริมาณและเวลาของสินค้าคงคลัง หลักการจัดการวัสดุคงคลังแบบดั้งเดิมและแบบฐาน
ศูนย์ การน าเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการตัดสินในด้าน
วัสดุคงคลังรวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ พิธีการทางศุลกากร 

 Study of the role of purchasing and procurement, purchasing  policy and 
sourcing raw material, part, and finish goods, the selecting and evaluating 
suppliers and rewmaterail, purchasing planning and reporting, organization 
relation management between suppliers and raw material.  goal and 
objective of inventory, production order quantity model, the traditional 
inventory management and zero based.  using efficiency modern method 
and technique for the inventorydecision.  laws of global logistics and 
customs clearance. 

 

ENGIE314 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Packaging System for Logistics  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์หน้าที่ความส าคัญของระบบ

บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมคุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อรวมถึงการ
วางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์โดยเน้นที่การเพ่ิมมูลค่า การน ากลับมาใช้ใหม่ 
และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสมวิธีการจัดการและด าเนินการควบคุมสินค้า
ส่งกลับหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆในโซ่อุปทาน 

 Study of techniques and principle of packaging system, importance of 
packaging in the industrial, material characteristics of packing, planning and 
packaging analysis with a focus on value added, re- used and proper 
management of waste properly, management and control of product 
return, the role and responsibility of each part on the supply chain. 
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2.3) กลุ่มวิชาเลือก 
 2.3.1) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ  

ENGIE127 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 2(1-3-3) 
 Seminar in Engineering Problem  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม โดยการระดมสมอง 

เพ่ือแก้ปัญหางาน การค้นคว้า และการจัดสัมมนา เพ่ือหาข้อยุติในการแก้ปัญหางาน
ทางวิศวกรรม การประเมินผลงาน การติดตามงาน และ การน าเสนอผลงาน  

 Practice about the problem and analyzing engineering problems, by 
brainstorming to solve the problems, research and seminars, to the 
settlement to solve engineering problems, performance evaluation and 
tracking presentations. 

 
ENGIE128 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม 2(1-3-3) 
 Special Topics in Engineering Problem  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการในปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน ให้สามารถ

เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนหน่วยกิต ผู้ควบคุมสามารถก าหนดเนื้อหากับผู้เรียน โดยท า
ความตกลงกันเฉพาะราย  ปัญหาพิเศษที่จะด าเนินการจะต้องเกี่ยวข้องกับด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

 Practice on the implementation of the problems from the course, to 
change and modify credits administrators, customize the content by 
learners with the agreements between individual special issue to continue 
to be involved with the engineering. 
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ENGIE129 เครื่องมือกลอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Automatic Machine  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061305 เครื่องมือกลอัตโนมัติ  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE105 การฝึกงานเครื่องมือกล และ 

  : ENGIE107 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การท างาน
เบื้องต้นของเครื่องกลึง และเครื่องกัดซี เอ็น ซี (CNC) เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า (EDM) 
เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire Cut) การเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ     
การควบคุมเครื่องจักร 

 Study and practice of mechanical systems that work with computers, the 
basic operation of lathes and CNC milling machine (CNC), milling machine 
electroplate (EDM), machines electroplate (Wire Cut) and use a computer 
program to control the machine. 
 

   
ENGIE130 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(2-3-5) 
 Polymer Processing  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061317 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลาสติกต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต

แบบฉีด และกระบวนการผลิตแบบอัดรีดเทคโนโลยีในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
และการน าไปใช้งาน เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลาสติก สมบัติการไหลของ พอลิเม
อร์หลอมเหลวขณะท าการผลิต ตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการผลิตพลาสติก เทคโนโลยี
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
พลาสติกต่างๆรวมทั้งศึกษาดูงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 Study and practice of the manufacturing process such as plastic injection 
manufacturing process and extrusion processes, technology for forming 
plastic products and applications, machinery used in the production of 
plastics, rheological properties of polymer melt during production, 
variables that affect the production of plastics, technology of products and 
work on the process of forming various plastic products, the study on the 
production of plastic products. 
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ENGIE131 วัสดุผสม 3(3-0-6) 
 Composite Materials  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม  
 ศึกษาเนื้อสารวัสดุเสริมและการประสาน วัสดุผสมเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใย

สังเคราะห์ วัสดุผสมเนื้อสารโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ ความแข็งตึงและความแข็งแรง
ของวัสดุผสม และวัสดุแผ่นซ้อน วัสดุผสมเส้นใย สมบัติเชิงกล การแตกหัก การต้านทานแรง
กระแทก การล้าตัวและผลกระทบจากสภาพแวดล้อม การเชื่อมประสาน การทดสอบ
โดยไม่ท าลาย 

 Study of reinforcements and the reinforcement – matrix interface, natural 
and synthetic fibers, metallic, ceramic, polymer matrix composites, 
stiffness, strength of composites and laminates, short fiber composites, 
mechanical properties, impact resistance, fatigue and environmental 
effects, joining, non-destructive testing. 

 

ENGIE132 วัสดุเซรามิกทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Ceramic  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม  
 ศึกษาถึงนิยามของวัสดุเซรามิก กลุ่มวัสดุเซรามิก ได้แก่ วัสดุเซรามิกพอลิคริสตอล แก้ว

เซรามิกแก้ว ผลึกเดี่ยว เซรามิกธรรมชาติ กระบวนการผลิตวัสดุเซรามิกวิศวกรรม และ
การน าไปใช้งานของวัสดุเซรามิกวิศวกรรม ได้แก่ การน าไปใช้งานของวัสดุเซรามิกวิศว
กรรมที่อุณหภูมิสูง การน าไปใช้งานของวัสดุเซรามิกวิศวกรรมที่ต้านทานการสึกหรอ
และการกัดกร่อน การน าไปใช้งานตัดและขัดถูของวัสดุเซรามิกวิศวกรรม การน าไปใช้
งานทางไฟฟ้าของวัสดุเซรามิกวิศวกรรม การน าไปใช้งานทางแม่เหล็กของวัสดุเซรามิกวิ
ศวกรรม การน าไปใช้งานทางด้านแสงของวัสดุเซรามิกวิศวกรรม 

 Study of ceramic as Engineering Materials:  Definitions of ceramic, ceramic 
material family: polycrystalline ceramic, glass, glass ceramic, single crystals, 
natural ceramic, processing of engineering ceramicand applications of 
engineering ceramic:  high- temperature applications, wear and corrosion 
resistance applications, cutting and grinding, electrical applications, 
magnetic ceramic, optical applications. 
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ENGIE133 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) 
 Value Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062308 วิศวกรรมคุณค่า  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาวิธีการของวิศวกรรมคุณค่า ประยุกต์วิธีของวิศวกรรมคุณค่าในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  

ออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
โดยไม่ท าให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ลดลง การน าเสนอกรณีศึกษาและทดลองปัญหาจริงที่เกิดขึ้น 

 Study of value engineering, application of value engineering methods to analyze 
products, product design and manufacturing processes as well as the procurement 
of raw materials to reduce production costs without compromising product value 
decreases, presentations of case studies and trials the real problem arises. 

 

ENGIE134 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Cost and Budget Analysis  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062310 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
 ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานการบัญชีอุตสาหกรรม บัญชีต้นทุน การประมาณต้นทุน         

การจัดสรรต้นทุน การคิดต้นทุนงานสั่งท าต้นทุนกระบวนการส าหรับระบบต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริง ต้นทุนปกติและต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการวางแผน 
การผลิตและการท าก าไรและการวิเคราะห์งบการเงิน 

 Study of basic accounting, cost accounting, cost estimation industry, cost 
allocation, costing order, the cost for actual cost, normal costs and 
standard costs, analysis of budget planning productivity, profitability and 
financial analysis. 
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ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Management  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062313 การบริหารงานวิศวกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาหลักการจัดการ มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การเพ่ิมผลผลิตทางวิศวกรรม  

กฎหมายการค้า กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยเบื้องต้น การตัดสินใจส าหรับการผลิต 
การพยากรณ์ในงานการผลิต การเงิน –การตลาด กับงานทางอุตสาหกรรม  
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น การบริหารโครงการ การบริหารควบคุมคุณภาพทั้ง
ระบบการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น 

 Study of management principles, ability to work, increase engineering 
productivity, commercial law, labor law, preliminary safety, the decision 
for the production forecast in manufacturing, financial- markets with the 
industry, elementary of economics engineering, project management, 
management of quality control and system preliminary and feasibility 
study. 
 

ENGIE136 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Assurance  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062402 การประกันคุณภาพ  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ  
 ศึกษาระบบการประกันคุณภาพ ระบบการบริหารงานคุณภาพ การตรวจติดตามระบบ

คุณภาพ คุณภาพการตลาด คุณภาพการออกแบบคุณภาพการจัดหา คุณภาพการผลิต 
การควบคุมการผลิต คู่มือคุณภาพ คู่มือกระบวนการ การฝึกอบรม การปรับปรุง
คุณภาพให้ดีขึ้นการประยุกต์หลักการ และกลวิธีทางสถิติกับการจัดการประกันคุณภาพ 
ต้นทุนคุณภาพ 

 Study of quality assurance system, quality management system, quality 
monitoring, quality marketing, quality design, quality supply, quality 
manufacturing, production control, process manuals, training manuals, 
quality improving for the better application of the principle and statistical 
techniques for managing, quality assurance. 
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ENGIE137 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Hydraulics and Pneumatics  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34063302 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์อุตสาหกรรม  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ การออกแบบวงจรที่ใช้ใน

การควบคุมอุปกรณ์ไฮดรอลิส์และนิวเมติกส์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์รับสัญญานเพ่ือเปิด
ปิดระบบควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ การบ ารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์และ
นิวเมติกส์และการประยุกต์ใช้ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ในงานด้านอุตสาหกรรม 

  Study of the structure of the hydraulic and pneumatic system, the design 
circuit used to control equipment of hydraulic and pneumatic, connect 
the equipment received to turn off the control circuit hydraulic and 
pneumatic, maintenance of hydraulic and pneumatic system, the 
application of hydraulics and pneumatics in industry. 
 

ENGIE138 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Automation  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34063304ระบบการผลิตอัตโนมัติ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ เซนเซอร์ ระบบไฮดรอลิก

และระบบนิวเมติกส์ อุปกรณ์ส่งก าลังแบบไฟฟ้า พีแอลซี การเชื่อมโยงการผลิตระบบ
ขนถ่ายล าเลียงอัตโนมัติ พ้ืนฐานการใช้หุ่นยนต์ในงานด้านอุตสาหกรรม 

 Study of Fundamental control techniques and their applications: 
mechanical control, electrical control, pneumatics controls, hydraulics 
control; feedback control; PLC; sensor:  analog, binary, and digital; CNC 
machine tools; flexible manufacturing; industrial robots. 

 
ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ 3(3-0-6) 
 System Management  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม 

มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ รวมไปถึงการน า
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 Study of knowledge management and control systems in the industry. 
Standard and safety engineering Economists logistics Including the use of 
information for management. 
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ENGIE141 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3(2-3-5) 
 Computer Aided Designand Manufacturing  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061312 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบงานในลักษณะทรง

ตัน(Solid) และพ้ืนผิว (Surface) เรียนรู้ ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานการผลิต 
(CAM)และการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

 Study and practice computer, designed for the style-ton (Solid) and surface 
(Surface)  Learn how to use computer to manufacturing (CAM)  and links 
with the automation machine. 
 

ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) 
 Tool Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลที่ช่วยงานส าหรับการผลิต ส าหรับการจัดวางต าแหน่ง

ตลอดจนจับยึดต าแหน่งชิ้นงาน และการเคลื่อนที่ในแนวที่ต้องการ เพ่ือช่วยงานการตัด 
การวัด การประกอบ กระบวนการเชื่อม หรือการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือถูกออกแบบ
ตามขนาดของชิ้นงานต่าง ๆ และมีพิกัดการเผื่อขนาด เพ่ือหลีกเลี่ยงการผิดพลาดของ
ขนาดและระยะพิกัด การเผื่อหรือยอมให้ได้ของรูปร่างชิ้นงาน ระยะพิกัดการเผื่อของ
การประกอบเป็นรูปร่างชิ้นงาน การเลือกใช้และการค านวณชิ้นส่วนเครื่องกลแบบต่างๆ 
เพ่ือใช้ส าหรับการส่งผ่านแรง เช่น ผลกระทบจากการใช้ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู สลัก เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์น าเจาะและจับชิ้นงาน 

 Study of the Mechanical devices to support for Production to desired 
position, including fixed position and moving in desired pathway, to assist 
in cutting, measuring, assembling,welding processes or handling 
equipments. ; tools designed from work piece dimension sand their 
tolerances to avoid errors of dimensions and shape tolerances; stacking 
tolerances; selections and calculations of various mechanical components 
to use for force transmissions e.g. wedge effect, cams, screws, toggles etc; 
complete samples such as jigs and fixture. 
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ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ 3(2-3-5) 
 Foundry Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการท ากระสวนงานงานหล่อและกรรมวิธีการหล่อโลหะต่าง ๆ

การหล่อโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การหล่อเหล็กหล่อ การท าแบบหล่อทราย การออกแบบ
ระบบป้อนจ่ายน้ าโลหะ การออกแบบรู้ เท  รู้ล้น กลไกการแข็งตัวของน้ าโลหะ          
การทดสอบคุณสมบัติของทราย การหลอมและเทน้ าโลหะ  การหล่อด้วยการอัดฉีดน้ า
โลหะ  แบบหล่อที่แข็งตัวด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  จุดบกพร่องในงานหล่อ การท า
ความสะอาดและตรวจคุณภาพงานหล่อ 

 Study and practice on the pattern and processes of foundry. Casting 
nonferrous metals. Cast iron castings. Greensand mold.  
gettingSystemdesign.design of Sprue and Riser.The properties of sand 
tasting.  Molten Metal Pour. Cast iron castings. Pressure diecasting .  Sodium 
silicate bonded sand . Defects in castings Cleaning and quality castings.   
 

   
ENGIE208 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) 
 Heat Treatment  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061316 การอบชมุโลหะ  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของโลหะ แผนภูมิของเหล็กกับ

คาร์บอน TTT Diagram ความสามารถในการชุบแข็ง การกระจายของความแข็งภายใน
และระยะลึกของความแข็ง ปฏิบัติตรวจหาปริมาณคาร์บอนและความแข็งของเหล็ก
ชนิดต่างๆ ศึกษาหลักการของการให้ความร้อนเพ่ือเปลี่ยนโครงสร้างของเหล็กการสลาย
คาร์บอนโดยการชุบในสารละลายตัวกลาง การอบคืนตัว เพ่ือท าเหล็กกล้าแข็ง ตลอดจน
อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบชุบและอบคืนตัว ปฏิบัติการอบชุบโลหะด้วยวิธีการต่างๆ  

 Study and practice on the structure and composition of the metal, chart 
of carbon steel with TTT diagram capable of hardening, the distribution of 
hardness and depth of hardness, compliance detection and hardness of 
carbon steel products, principles of heat to change the structure of the 
steel, the dissolution of carbon by dipping in an aqueous solution of a 
return to the rigid steel, the temperature and the time it takes to heat and 
steam recovery, heat treatment operations in various ways. 
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ENGIE216 การตรวจสอบงานเชื่อม 3(2-3-5) 
 Welding Inspection  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061313 การตรวจสอบงานเชื่อม  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมวิธีและขั้นตอนการตรวจสอบงานเชื่อมหลักการและ

แนวทางประกันคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐานในการทดสอบแบบไม่ท าลาย          
การตรวจสอบด้วยสายตาสารแทรกซึม อนุภาคแม่เหล็ก คลื่นอุลตร้าโซนิค และ       
การถ่ายภาพด้วยรังสี และการทดสอบแบบท าลาย สามารถวิเคราะห์ สรุปผล และ
บันทึกผลการตรวจสอบ  

 
 
 
 
 
 
 

Study and practice on methods and procedures to check the welding . 
Principles and Guidelines for Quality Assurance welding standards.  Inthe 
non-destructive testing inspection .  Visually penetrant magnetic particles 
Ultra sonicwaves And Radiography And Destructive testing Analyze results , 
and record  inspection results. 

ENGIE219 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 Design of Machine Elements  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34065201 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
 ศึกษาขั้นตอนการออกแบบ  ค่าตัวประกอบความปลอดภัย  คุณสมบัติทางโลหะวิทยา

และทางกลของวัสดุ  การวิเคราะห์แรงและความเค้นที่เกิดขึ้น  เมื่อชิ้นส่วนอยู่ภายใต้
แรงชนิดต่าง ๆ โดยใช้ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  เช่น  วงกลมโมร์  ทฤษฏีความเสียหาย  ทฤษฏี
ความเค้นสูงสุด  การค านวณ  การออกแบบเพลา  ลิ่ม  สปลายน์  คับปลิ้ง  แบริ่ง  เฟือง  
หมุดย้ า  รอยเชื่อม  และอ่ืน ๆ  การส่งถ่ายก าลังของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในงานผลิต 
การก าหนดและเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน  ตลอดจนเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานให้
เหมาะสมกับงานนั้น ๆ 

 Study and practice on the design process, safety factor, metallurgy and 
mechanical properties of the material, analysis of forces and stresses under 
various loads, Moh’ s circle theory, damage theory, maximum stress 
calculations to design a kinetic wedge shaft coupling gear bearing rivet 
welding and other power transmission components of the machinery used 
in production, determination and choice of materials, the use of standard 
components. 
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ENGIE228 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 3(2-3-5) 
 Jig and Fixture Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : 34061303 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือ  หลักการก าหนดต าแหน่ง

และรองรับชิ้นงาน  หลักการจับยึดชิ้นงาน และการค านวณแรง การออกแบบอุปกรณ์
น าเจาะและจับงาน  การเลือกใช้วัสดุท าอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน การใช้อุปกรณ์น า
เจาะและจับงานแบบโมดูลาร์  อุปกรณ์ตรวจวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม 

 Study and practice the principle of tool design, principle of locating and 
support, basic rules of locating and calculate the clamping and 
workholding force, Jigs and fixtures design as well as selection the 
materials for jigs and fixtures, workholding by modular jigs and fixtures, 
measuring and checking fixtures for industrial work. 
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2.3.2)  วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 
ENGIE108 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ     2(1-3-3) 
 Engineering Metrology Laboratory  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวัดและการตรวจสอบ  การใช้เครื่องมือวัดทาง

วิศวกรรม  ความผิดพลาดในการวัด ความไม่แน่นอนในการวัด การก าหนดพิกัดความ
เผื่อในเชิงเรขาคณิต การประเมินผลการวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องวัดสามแกน        
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ  และการบ ารุงรักษาเครื่องมือวัด 

 Study and practice of measuring and inspection, instrument for engineering 
measurement, problem form mistake in measurement, non- accuracy in 
measurement, determination for geometry tolerance, measuring 
assessments, measuring with three axis inspection machine, calibrating for 
dimensional measuring instrument, and maintenance for measuring 
instrument.  
 

 
ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Metallurgy  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานทางโลหะวิทยา คุณสมบัติ

เชิงกลของโลหะและโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคและมหภาคของโลหะ การเกิดผลึก การ
เปลี่ยนรูปของโลหะ แผนภาพสมดุล ของเหล็ก-คาร์บอนกรรมวิธีอบชุบและการกัดกร่อน 

 Study and practice on the equipment and tools used in the metallurgy, 
mechanical properties of metals and alloys, micro and macro deformation 
of metal, crystals of metal, equilibrium diagram of iron –  carbon, process 
heat and corrosion. 
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ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 Work Study  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE102 กระบวนการผลิต  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการท างานการเพ่ิมผลผลิต โดย

การลดกระบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นต่อการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆ 
ได้แก่ แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภาพการเคลื่อนที่ แผนภาพเส้นด้าย แผนภูมิ
ความสัมพันธ์คนกับเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการผลิตหลายชนิด แผนภูมิสองมือ 
แผนภูมิกระบวนการผลิตแบบกลุ่มคน องค์ประกอบของเวลาที่ใช้ท างานหนึ่งๆ ให้เสร็จ 
เทคนิคในการบันทึกข้อมูล เทคนิคการตั้งค าถามการปรับปรุงแก้ไข การใช้ประโยชน์
สูงสุดจากคนและเครื่องจักร การเคลื่อนไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจับเวลาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด เวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และ
สิ่งที่ช่วยสนับสนุนในการศึกษางาน เช่น อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ตลอดจนการศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการจริง 

 Study and practice the principles motion and time study, practices and 
procedures including application of principles of motion economy, and 
productivity, use of flow process charts and diagram, man-machine charts, 
two hands process chart, micro- motion study, time formulas, work 
sampling,performance rating, standard time and other learning support 
such as transportation equipment, and study on the establishment. 

 
ENGIE130 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(2-3-5) 
 Polymer Processing  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลาสติกต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตแบบฉีด 

และกระบวนการผลิตแบบอัดรีดเทคโนโลยีในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกและการน าไปใช้
งาน เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลาสติก สมบัติการไหลของ พอลิเมอร์หลอมเหลวขณะท า   
การผลิต ตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการผลิตพลาสติก เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆรวมทั้งศึกษาดูงานใน
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 Study and practice of the manufacturing process such as plastic injection 
manufacturing process and extrusion processes, technology for forming plastic 
products and applications, machinery used in the production of plastics, 
rheological properties of polymer melt during production, variables that affect the 
production of plastics, technology of products and work on the process of forming 
various plastic products, the study on the production of plastic products. 
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ENGIE216 การตรวจสอบงานเชื่อม 3(2-3-5) 
 Welding Inspection  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมวิธีและขั้นตอนการตรวจสอบงานเชื่อมหลักการและ

แนวทางประกันคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐานในการทดสอบแบบไม่ท าลาย         
การตรวจสอบด้วยสายตาสารแทรกซึม อนุภาคแม่เหล็ก คลื่นอุลตร้าโซนิค และ        
การถ่ายภาพด้วยรังสี และการทดสอบแบบท าลาย สามารถวิเคราะห์ สรุปผล และ
บันทึกผลการตรวจสอบ  

 Study and practice on methods and procedures to check the welding . 
Principles and Guidelines for Quality Assurance welding standards.  Inthe 
non-destructive testing inspection .  Visually penetrant magnetic particles 
Ultra sonicwaves And Radiography And Destructive testing Analyze results 
, and record  inspection results  

ENGIE217 การออกแบบกระสวนงานหล่อ 3(2-3-5) 
 Foundry Pattern Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท ากระสวน  สัญลักษณ์ผิวส่วนเผื่อต่าง ๆ การออกแบบ

เขียนแบบกระสวนและกล่องไส้แบบ การใช้เครื่องมือในการท ากระสวน ความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรท ากระสวน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน
แบบกระสวนงานหล่อ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
ส าหรับขึ้นรูปกระสวนงานหล่อ  

 Study and practice of the pattern,pattern allowance,designof pattern 
making and Core boxes,using the tools to make and draw the pattern do 
the pattern. Safety equipment, machinery, Computer- aided drafting of 
pattern.Application of rapid prototyping technology for casting patterns. 
 

ENGIE218 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบข้ันสูง 3(2-3-5) 
 Advanced Computer Aided Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับออกแบบงานในลักษณะทรงตัน

(Solid) และพ้ืนผิว (Surface) ออกแบบชิ้นงานสามมิติ   ด้วยโปรแกรมสมัยใหม่  
 Study and practice of computer Designed for the solid and surface and 

three dimension designdesign. With modern Program 
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ENGIE219 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 Design of Machine Elements  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติขั้นตอนการออกแบบ  ค่าตัวประกอบความปลอดภัย  คุณสมบัติ

ทางโลหะวิทยาและทางกลของวัสดุ  การวิเคราะห์แรงและความเค้นที่เกิดขึ้น  เมื่อ
ชิ้นส่วนอยู่ภายใต้แรงชนิดต่าง ๆ โดยใช้ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  เช่น  วงกลมโมร์  ทฤษฏี
ความเสียหาย  ทฤษฏีความเค้นสูงสุด  การค านวณ  การออกแบบเพลา  ลิ่ม  สปลายน์  
คับปลิ้ง  แบริ่ง  เฟือง  หมุดย้ า  รอยเชื่อม  และอ่ืน ๆ  การส่งถ่ายก าลังของชิ้นส่วน
เครื่องจักรที่ใช้ในงานผลิต การก าหนดและเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน  ตลอดจน
เลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ 

 Study and practice on the design process, safety factor, metallurgy and 
mechanical properties of the material, analysis of forces and stresses under 
various loads, Moh’ s circle theory, damage theory, maximum stress 
calculations to design a kinetic wedge shaft coupling gear bearing rivet 
welding and other power transmission components of the machinery used 
in production, determination and choice of materials, the use of standard 
components. 

 
ENGIE220 การออกแบบงานเชื่อม 3(3-0-6) 
 Design of Weldment  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาหลักการออกแบบรอยต่อ สัญลักษณ์งานเชื่อม การเลือกใช้รูปพรรณของวัสดุ

อย่างเหมาะสมกับภาระที่กระท า การค านวณเพ่ือก าหนดรูปแบบของรอยต่องานเชื่อม 
พฤติกรรมการบิดตัวของโลหะงานเชื่อม การก าหนดวัสดุชิ้นงาน และวัสดุเชื่อมให้สมดุล
กับลักษณะภาระงาน 

 Study to the principle of joint design, welding symbol, form of material   
selection, calculation for weld joint design, behavior of distortion in  
welding, and material selection for welding. 
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ENGIE221 มาตรฐานและข้อก าหนดในงานเชื่อม 3(3-0-6) 
 Welding Standards and Specifications  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อก าหนดมาตรฐาน กฏหมายและข้อบังคับส าหรับอุตสาหกรรมงานเชื่อม     

ตามหลักสากล ในขอบข่ายอุตสาหกรรมประเภทถังอัดแรงดัน งานท่อ งานโครงสร้าง 
ข้อก าหนดและมาตรฐานงานเชื่อม รวมถึงการประมาณราคางานเชื่อม 

 Study of code and standards for welding industries such as pressure vessel, 
pipe line, structure works, welding restrictions and standards as wellas 
welding cost estimate. 

 
ENGIE222 การควบคุมและการประกันคุณภาพงานเชื่อม 3(3-0-6) 
 Quality Control and Quality Assurance for Welding  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE316 มาตรฐานและข้อก าหนดในงานเชื่อม  
 ศึกษาระบบการควบคุมคุณภาพ ข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการออกแบบรอยต่องาน

เชื่อมตามมาตรฐาน การเลือกและก าหนดเกี่ยวกับวัสดุชิ้นงาน กรรมวิธีการเชื่อม และ
วัสดุเชื่อม การก าหนดขั้นตอนและรูปแบบการปฏิบัติงานเชื่อม ข้อก าหนดและ
มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานเชื่อม การก าหนดแผนงาน และขั้นตอนการ
สอบงานเชื่อม การประเมินผลงานตามหลักสถิติ การควบคุม การรับรองคุณสมบัติและ
คุณวุฒิของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมตามหลักสากล การควบคุมความปลอดภัย
ของบุคลากรในสายงานการเชื่อมและเก็บรักษาข้อมูล 

 Study to about quality control system, terms and conditions for the joint 
design, welding standards, setting and choosing materials, welding 
processes and welding material, the procedure and form of an operational 
link,specifications and standards relating to quality control of welding, the 
plans and the welding process, evaluation of statistical control, 
qualification and qualification of personnel related to welding work on 
international principles, control of security personnel in the line of welding 
and data storage. 
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ENGIE223 โลหะวิทยาการเชื่อม 3(2-3-5) 
 Welding Metallurgy  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโลหะกายภาพของงานเชื่อม ความสามารถในการประสานของ

วัสดุกลุ่มต่างๆ องค์ประกอบท่ีมีผลต่อกระบวนการเชื่อม ความเค้นตกค้าง การแข็งตัวของ
โลหะ และอิทธิพลทางความร้อนท่ีมีผลต่องานเช่ือม 

 Study and practice of physical metal welding, the ability to coordinate the 
various groups of materials, factors affecting the welding process, residual 
stress erection of metal and the influence of heat affecting  welding. 

 
 

ENGIE224 การจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 
 Simulation  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตัวเลขสุ่ม ขั้นตอนการจ าลองสถานการณ์ท่ีสนใจ การทดสอบ

ตัวเลขสุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล การจ าลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
ประยุกต์ใช้งานในปัญหาทางอุตสาหกรรม และระบบแถวคอย 

 Study of the random number generator, process simulation interests. testing 
random numbers, data analysis, simulations using computer applications in 
the industry and queuing system. 

 
ENGIE225 กลศาสตร์เครื่องจักรกลการผลิต 3(2-3-5) 
 Mechanics of Production Machinery  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติชนิดและการท างานของกลไกในเครื่องจักร วิเคราะห์การ

เคลื่อนไหว ความเร็ว ความเร่งในกลไก และชิ้นส่วนในเครื่องจักร สภาวะการสมดุลของ
เครื่องจักร ออกแบบการท างานของกลไก และชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยเน้นในเครื่องจักร 
ส าหรับการผลิต 

 Study and practice and typeswork mechanism of the machine.  the 
acceleration in the engine, speed motion analysis, parts of machines state 
of equilibrium functional design of the mechanism and machine parts 
focusing on machinery for manufacturing 

 
  

89 
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ENGIE226 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
 Automatic Machine Tool Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE202 งานเครื่องมือกล  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ระบบการ

ควบคุมระบบโคออร์ดิเนท จุดศูนย์ต่างๆ ของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เครื่องมือตัดและ
ระบบเครื่องมือตัด โปรแกรมซีเอ็นซี การผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การ
บ ารุงรักษาเครื่องซีเอ็นซี การหาเวลาที่ใช้ผลิตชิ้นงาน การคิดราคา ปฏิบัติการผลิต
ชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซีและเครื่องกัดซีเอ็นซี 

 Study and practice about computerized numerical control machine  
coordinate system zero point  in CNC machine.  cutting tools and tooling 
system.  CNC program, produce work piece by CNC machine working time 
calculation, work piece cost estimate, practical produce work piece by CNC 
lathe and CNC milling machine.  
 

ENGIE227 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
 Mechanics of Materials  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
 ศึกษาพ้ืนฐานโดยทั่วไปของวัสดุเมื่อถูกแรงดึง แรงอัดและแรงเฉือน ความเค้นและ

ความเครียด กฎของฮุค ความเค้นที่เกิดเนื่องจากอุณหภูมิ ความเค้นที่เกิดในภาชนะ
ความดัน ความเค้นที่เกิดในงานเชื่อม หมุดย้ า เพลาส่งก าลัง และคาน ระยะแอ่นตัวของ
คานทั่วไป และคานที่ไม่สามารถหาค่าได้ทางสถิตยศาสตร์เสา ตลอดจนการวิเคราะห์
ความเค้น ความเครียดและความเค้นผสม 

 Studyof the strength of the material. compressive and shear stress Hooke’s 
lawtemperature stresses, stresses in pressure vessels, stresses in weld rivet, 
transmission shaft and beam deflection of the beam, and beams that can 
not find the poles, the static stress analysis,combine stress and strain. 
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ENGIE228 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 3(2-3-5) 
 Jig and Fixture Design  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือ  หลักการก าหนดต าแหน่ง

และรองรับชิ้นงาน  หลักการจับยึดชิ้นงาน และการค านวณแรง การออกแบบอุปกรณ์
น าเจาะและจับงาน  การเลือกใช้วัสดุท าอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน การใช้อุปกรณ์น า
เจาะและจับงานแบบโมดูลาร์  อุปกรณ์ตรวจวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรม 

 Study and practice the principle of tool design, principle of locating and 
support, basic rules of locating and calculate the clamping and 
workholding force, Jigs and fixtures design as well as selection the 
materials for jigs and fixtures, workholding by modular jigs and fixtures, 
measuring and checking fixtures for industrial work. 
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2.3.3)  วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์  
ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
 Work Study  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ENGIE102 กระบวนการผลิต  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการท างานการเพ่ิมผลผลิต โดยการ

ลดกระบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นต่อการผลิต วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิต่างๆ ได้แก่ 
แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภาพการเคลื่อนที่ แผนภาพเส้นด้าย แผนภูมิความสัมพันธ์คน
กับเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการผลิตหลายชนิด แผนภูมิสองมือ แผนภูมิกระบวนการผลิต
แบบกลุ่มคน องค์ประกอบของเวลาที่ใช้ท างานหนึ่งๆ ให้เสร็จ เทคนิคในการบันทึกข้อมูล 
เทคนิคการตั้งค าถามการปรับปรุงแก้ไข การใช้ประโยชน์สูงสุดจากคนและเครื่องจักร การ
เคลื่อนไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจับเวลาการเคลื่อนไหวอย่าง
ละเอียด เวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และสิ่งที่ช่วยสนับสนุนในการศึกษางาน เช่น อุปกรณ์ขน
ถ่ายวัสดุ ตลอดจนการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง 

 Study and practice the principles motion and time study, practices and 
procedures including application of principles of motion economy, and 
productivity, use of flow process charts and diagram, man-machine charts, 
two hands process chart, micro- motion study, time formulas, work 
sampling,performance rating, standard time and other learning support 
such as transportation equipment, and study on the establishment. 

 
ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Research  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของการวิจัยด าเนินงาน ในการแก้ปัญหางานด้านอุตสาหกรรม 

การจัดตั้งรูปแบบของปัญหาการสร้างและหาผลลัพธ์ของแบบจ าลองของปัญหา ปัญหา
การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาทางด้านการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน 
แบบจ าลองของระบบพัสดุคงคลังเบื้องต้น ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฏี           
การตัดสินใจ การวิเคราะห์โครงข่ายและเทคนิคการจ าลองแบบปัญหา การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสม 

 Study of introduction to the methodology of operations research in 
modern industrial engineering problem solving, emphasis is made on the 
use of mathematical models, linear programming, transportation model, 
game theory, queuing theory, inventory model and simulation in decision 
making process. 
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ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economy  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุน งบดุล งบก าไรขาดทุน 

การค านวณดอกเบี้ย การหามูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ารายปี การหาอัตราผลตอบแทน 
การหาผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน หาค่าเสื่อมราคา ภาษีรายได้  จุดคุ้มทุน การทดแทน
ทรัพย์สิน การวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจในโครงการต่าง  ๆ       
การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์งานด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม    

 Study of Time Value of Money, Methods of comparison; depreciation, 
evaluation of replacement, risk and uncertainty, estimating income tax 
consequences. 

 
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Quality Control  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาระบบควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุม

คุณภาพได้อย่างเหมาะสม เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต แผนภูมิเหตุและ
ผลฯลฯ ศึกษาการสร้างแผนภูมิควบคุมคุณภาพ ก าหนดแผนการชักสิ่งตัวอย่าง  เพ่ือ
สร้างมาตรฐานคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การด าเนินกิจกรรมกลุ่มสร้าง
คุณภาพ ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และ
การรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 Study of Quality control management, quality control techniques; 
engineering reliability for manufacturing. 

 
ENGIE315 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Logistics Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
 Study modern and new topics about Logistics engineering 
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ENGIE316 การจัดการโซ่อุปทานเชิงนิเวศน์ 2(2-0-4) 
 Lean and Green Supply Chain Management  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

สร้างมูลค่าในตัวสินค้าและบริการ ก าจัดการลดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากระบบหรือ
ลดของเสียที่เกิดขึ้น โดยมีการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่ต้น
น้ าถึงปลายน้ าจนถึงผู้บริโภคและรวมถึงการน าซากกลับมาใช้ใหม่ (Green Recycling) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์(Green Design) การผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด
(Green manufacturing)หรือฝังกลบโดยจะเกี่ยวข้องกับคู่ค้า เช่น ผู้ส่งมอบผู้ออกแบบ
ผู้ผลิตผู้กระจายสินค้า ผู้ขนส่งและผู้ค้าปลีก เป็นต้น 

 Study of resources for maximum benefit and to meet customer 
requirements.  Value added in the product and service, reject and reduce 
waste from the systems and consider with environmental from upstream 
to downstream to consumers, including green recycling, green design, and 
green manufacturingor landfill and related with suppliers, distributors, 
transporters and retailers. 
 

ENGIE317 การจัดการการผลิตและปฎิบัติการ 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของงานอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพและ

ปริมาณรวมทั้งราคาและมาตรฐานตามที่ต้องการ การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงานและ
กระบวนการที่ใช้ในการผลิต การคาดการในอนาคต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน
กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการและ
ควบคุมวัสดุคงคลัง การจัดล าดับและตารางการผลิต การวิเคราะห์ผลตอบแทนส าหรับการ
ตัดสินใจในการผลิต การบริหารและจัดการโซ่อุปทานเบื้องต้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิต 

 Study about nature and the composition of the industry. Quality control    and 
quantity standard required select the location of the plant and the  processes 
used in the production.  Forecasting the future technical forecast.   Planning 
process, Market analysis, Material requirements planning,  Management and 
Inventory control, grading and production schedules.  Analysis of return for the 
decisions to produce.  Management and supply  chain management basics as 
well as the application of computer programs to assist in the planning and 
production control 
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ENGIE318 การตัดสินใจเพื่อการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Decision Making for Logistics  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการตัดสินใจโดยใช้หลักวิศวกรรม การตัดสินใจแบบหลาย

หลักเกณฑ์ การก าหนดคุณลักษณะ ข้อมูล และการให้น้ าหนัก เทคนิคการตัดสินใจแบบ
หลายหลักเกณฑ์โดยการก าหนดค่าคะแนน วิธีการแบบ TOPSIS วิธีการแบบ ELECTRE 
วิธีการแบบ PROMETHEE กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น การตัดสินใจแบบหลาย
คุณลักษณะโดยใช้ทฤษฎีฟัซซ่ีเซต 

 Study of decision thinking by engineering principles, multiple criteria 
decision making, attribute generation, data and weight, technique of 
multiple criteria decision making with scoring methods, and study 
technique for order preference by similarity to ideal solution method 
(TOPSIS) , elimination and choice translating reality method ( ELECTRE) , 
preference ranking organization method for enrichment evaluations 
method ( PROMETHEE) , analytic hierarchy process method ( AHP) , and 
MADM using fuzzy set theory. 
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:IJ'VI1::i'VIa1~m'VIfil'Uli'1v'a1'U:IJ.:Ifli'l~1'lJ'U11'11n 
.,I :'1.,1· '" 1Sil-f1ni'l lJ'VIfl1 L'a'V• flN'1m(f11"U1::i'U1) f101U'U ~1U.\'I'll.:l'VI1.:111S1n'l'a~hiu . . 

Li'I"lI,h~0ihl'i7lh::'U1'U'U n'l'aRmn 
~Q, lV ~ 

11'1,:!J.(~Vlrlt 'Ut~fjlG'1~).
 'il1':ill'jc)
:!JVll1'V1m~m 'VIr11'Ul~fjm~':il'il:W~fl~lli'U~~'U1Ufl1'U(1\ 1it\JW'Uli 25471 . 
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11'1.:w.(1mf11ilJfl1'j'iJ~fll1 lJVll1'V1m~m'Vlr11 'l.Jl~fj~'j~'J'illJLfl~l 2547 l[~1UI"116'll1lil':illi~2 'U1U-;l1-r?l 'Vl1l'h1-l 
'U 

~'l":i'U rJ'jLVl'ii'il 

11"1.'lJ.(1mfli'jlJ'ilI1l?llVlfl1i)

352040006XXXX fll'l?llVlfliilJ) 

?ltlTU'UL'Vlr11'I.J1~fj'i1'lllJ-lr1~1'V1mL'tII11L'VlL11"1i 2532· 
11"1.lJ.(11"11fli'ilJ'ilI1l?llVlfll'i) :u'\<nl'V1m~m 'UCJ-lbVl~ 2548 l[~1CJI"116'll'l'jl':ill'j~3 'UluYi\!~6 Lr1~'ilrhlhU 
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~ lV ~ Q,lLI 

'il1':ill'jc)'lh.~. (11'11n'i'ilJfll1l?llVlfl1'l") :uvnl'V1CJ1~m'VIr11 'l.Jl~fjVl'i~'J'illJLfl~l'U1U':ili11'lJ'U 1i1'IW 25534 

'" YI'l":!'Ur1iLVl'U'il320990003XXXX 
11"1.lJ.(11"1 'Jf11'j lJfl 111 ?I1Vlms) lJ'\<nl'V1CJ1~m'UU-lbVlll 2547 

11"1.'lJ.(imfli'i:U'ilI1l?llVlfl1'i) 2539G'lmD'UL'Vlr11'IJlGl~'il'l1:U-lr1Gl· 
'J'Vl.lJ.(1I"1'Jfli'jlJfl1'j{:.J~I1I) m'J1 'jc)lJV!11'VlUl~m'VIr11'I.J1~fjVl'i~':il'illJLfl~1 2552'IJ1CJlfli?l'l" 'N~tJ5 

'U 

Vl'l"~'IJrJ'jLVl'ii'il363980004XXXX 

'J1"1.'lJ.(1mfl'ji 3Jfllil?llVlfl1'i) ?ltITU'UL'Vlr11'U1~ fj il'll:!J-ll'l~l'VlCJl L'lll'l11l1 fl 2547 
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flt\J'VlVll'jm~fli~U-l352990020XXXX 

?If:I1u'UL'Vlr11'Ul~fjW'i~':il'illJLfl~ lVl'i~'l.Jr1'jL Vl'ii'il 2544 
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~'t"lJ'l.h::"ih~1tl';i::"lJ1"lJ'U 
flru1fil(a1"lJ11"lJ1). , amu'U 

t1-vii'l1L1"i1 

n1';iAm~1 
~1l.f,Vlll·n'l1~1"lJ1n1';i 

I'l. 'iJ. 'U ..(€llPl6'l1'1'lnT:i) 1'1'lCJ1~m'l'l1'l1'Ul~8~~~~'1J1:U1Pim~11'1'lfJW1JlPl 2528 

~'I'l~11'l{ 
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v d QJ .. 

'U1fJ'5..:l'UfJ ~'U'I!'il6'1 n"etl:\.l 

314020007XXXX 

'U1CJ'VlI'l'l'l'i ~~'U~'UII1'i 

363030026XXXX 

'U1Wj'U1~n'; 6'l1mtl~CJ'U 

363010056XXXX 

11"l.~.(1I"ldfl':j'i~'i~'U'Um'ie.J~Vl) 

11"l. U.(11"l1 fl':j'i~'iJVl6'l1 'III m'i). 
11"l.~.(1l"ldm'i~16'1~~m'i) 

11'l.'U.(1l"ldm'i~eJVl1.'l1~m'i). 
11'l.~.(1l'llm'i1Jm'i~Vlm'i) 

U'5. 'U.(m'i~~m'i~lPl 6'11 'I'ln'i'i1J) 

~~11'VlfJ1~m 'I'll'll'U1~ 8V'l'i::~eJ~ ~mi'1'5'U'l.l~ 

6'lmu'U~'I'll'll 'U16'1 €h1'l11J..:l I'l 6'1 

~~11'Vl fJ1CJ~m'l'l1'l1 'U16'18V'l'i~'iJeJ1J~mi'1'5'U'U~, 

1.'lmu'U~'Vlfll'U1~~h1'l11J..:lfl6'l 1'VlCJ1~'UVl~ 'VlLdI'l{ 

1Jm1'VlfJ1~fJ'U~ 'i1'l1'i 

1J'I'l11'VlfJ1~mVlI'l1 'U16'18'i1'l11J..:l1'l~6i'1'U'U1 11l1n 

2546 

2538 

2549 

2536 

2556 

2551 

~';1CJI"l16'llPlniJ1'i~ 
~ 

~';1CJI'l16'lVl'i1'iJ1'i~ 
v 

'1J1'iJ1'i~ 

10 'U1CJ'51'l1~CJ 1'l1CJ~..:ln1'i 11'l.1J.(11'l1m'i1Jm'i~Vlm'i) 1J'I'l11VlfJ1~fJ'U~ 'i1'l1'i 2556 '1J1'iJ1'icJ 

357030011XXXX fI.'iJ.'U.(11'l1fl':j'i1JtJVl?l1~m'i-, 
d 

~ 'l1'iJ1Jtl'i~neJ'U) 

1J'I'l11VlfJ1~mVlfll'U16'18'i1'l11J..:lfl6'l6i'1'U'U1 Vl1n 2549 

11 'U1fJ1~~fJ i1Ufl1, 
350070023XXXX 

11'l.1J.(1l"ldm'i1Jm'i~Vlm'i) 

fI.eJ.'U.(11'l1n'i'i1JeJVl?l1'111m'i -, 
d 
~'l1'iJ1Jtl'i~neJ'U) 

~'I'l11VlfJ1~CJ'U~ 'il'ld'i 

1J~11VlfJ1~mVlfll'U16'18'i1'l11J..:lfl6'l~1'U'U1 enn 

2557 

2549 

'1J1~1'icJ 

12 'U1fJ?l1Jl.f1'l111 n~Pi~I'l~Vl'i~n6'l 
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11'l.1J.(11'l1fl':j'i1J'i~'U'U m'ie.J~Vl) ~'I'l11VlCJ1~CJ~'I'l1'l1'U1~8V'l'i~'iJ'iJ1J ~n6i'1'5'U'U~, 2544 ~';1CJI'l1?1lPl'i1'iJ1'icJ 
~ 
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~1~\J 
L~'lJth:::;h~,:n.h:::"lI1"l1'U 

.01 
'lfil-an~• 

I 

~1LLVl,j.!,j'VI1.!,j 

1"l11n1'a 

:;".01 • .. 
u'VIa1L'a~ 

n1'af1m~1 
acnu'UAw1~(a1"l111"l11)• • 

-=-----------r------------------,---..-----,---------, 

1 'W1CJih11il'l ~mrn 11"1.lJ.(11"11n'l'llJ~Iil?l1V1m'i) lJVl11'VlCJ1~m~CJ'llV111 2555 €l1'imEJ 

352990038XXXX 11"1.'U.(11"11 n'l'llJ€lIil?l1V1m'i), lJVl11'VlCJ1~CJ L'VlPlt'Wt'l~'l1'lllJ'lPl'l6i'1'W'W1 2550 

2 'W1CJU1VlltJ'irCJ hr\'1 11"1.lJ.(11"11n'l'llJ€llil?l1V1m'i), lJVl11'VlCJ1~m'I1Plt'Wt'l ~~'l~'il€llJbmhl'l'l~'WPl'lLV1{j~ 2554 €l1'il1'lEJ 

356030069XXXX 11"1.'U.(11"11n 'l'llJ€lIil?l1V1m'i). lJVl11'VlCJ1~CJL'VlPlt'Wt'l~~'l~'il~lJ Lmi'1~'l~'WPl'lL V1{j~ 2547 

3 'W1'l?l11~:lJ'l-rliltJ ~'W-B'mJ'l 11"1.lJ.(1mn'l'llJ~Iil?l1V1m'i) lJVl11'VlCJ1~m ~CJ'll V111 2555 €l1'il1'lEJ 

155990008XXXX 11"1.'U.(11"11n'l'llJ~Iil?l1V1m'i lJVI11'VlCJ1~CJ'WL 'lm'i 2552 

4 'W1CJn1~'l ~'WIil~lJ'l'irCJ 11"1.lJ.(11"11n'l'llJt'l~?l~mlml~ lJVl11'VlCJ1~m~CJ'llV111 2557 €l1'il1'lEJ 

357050108XXXX m'l~~m'l1~mJ'Vl1'W). 
l'1.~.U.(11"11n'l'llJPlmJ~1blil~~) ?lm-u'WL'VlPll'W1'l~'l1'lllJ'lPl'l 1'VlCJ1L'lJIilL~CJ'l'l1CJ 2546 

5 'W1CJ?llJl'1'"l'l ?l'l1'WLL'IN 11"1.lJ.(m'l~Vlm'iL'Vll'11'W 1'l~ :lJVl11'VlCJ1~m 'I1Pll'Wt'l~~'i~'il~:lJLn~1~'l~'WmL V1{j~ 2556 €l1'il1'lEJ 

357120016XXXX lmm'llJ) 

Pl.~.'U.(1mn'l'llJ1'!'Jvh) ?ltI1'U'WL'I1Plt'Wt'l~'l1'll:lJ'lPl'l 1'VlCJ1 L'lJIilL~CJ'l'l1CJ 2545 

6 'W1CJ')'l~'iltJ ~~-rn'; 11"1.lJ.(1mn'l'llJ~Iil?l1V1m'l), lJVI11'VlCJ1~m ~CJ'llV111 2549 ~'li1CJI"11?lIil'l1'iI1'iEJ 
~ 

352990038XXXX 11"1.'U.(11"11n'l'llJ€llil?l1V1m'l), ?lmU'WL'Vll'1t'Wl"~'l1'lllJ'lPl" 1'VlCJ1b'lJlil.fl1fl'l'l1V'l'l 2546 
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La'U'l.h:::,)1A1th:::"lI1"l1'U 
Ann~(a1'U1~'lI1)• • iilmu'U 

tl~a1L~\1 

fl1':iAm~1 
9l1U\II'Li.:JVl1.:J1"li1n1':i 

1 'U1~i:l11~il'UVl11 1'ilI"hu'U 11'\.~.(1mm13J~~i:l1'V1fn1) 3J'VI11V1m"'m:tl~~1'VI~ 2549 'iJ1'im6 

2 

3 

552129000XXXX 

'U1~~~l'\m '1~'UVli 

352990030XXXX 
'" '" ,

'U1~i:I'j1~Vlo 3J1"'~~'Uo. , 
352990008XXXX 

11'\.'U.(1 m f1':i13J~1'Ii:l1'V1fl11) 

1V1.:IJ.(fl11:5'~fl11~1'Ii:l1'V1f1':i1:IJ) 

1V1.'U.(fl11:5'~ fl11eJl'li:l1'V1m1:IJ), 
1V1.3J.(fl1 'j:5'Vj fl1'jeJ~i:l1'V1f1 113.1). 
1V1.'U.( fl1':i:5'~ f111~1'Ii:l1'V1m1:IJ) 

3J'VI11V1m"'m:tl~~1 'VI~ 

:IJ'VI11V1m"'m:tl~~1'V1~ 

:IJ'VI11V1m"'~11'1li1~6'i1~.h:t 

3J'VI11V1m"'m:tl~~1'V1~ 

:IJ'VI11V1m"'~':i1'1li1~L:tl~~11~ 

2542 

2551 

2547 

2551 

2546 

v, , 
~'1J1~f11i:1~11'i111~ 
'\I 

'iJ1'i1116 

4 'U1~~Vl1 'UY-J'U1fl1 
'\I 

320020030XXXX 

M.S.(Manufacturing 

Systems En~ineerin~ ) 

Universiti Putra Malaysia, Mal~ysia 2546 'iJ1'i1116 
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Q,QJ vJ If 

tJ1~i:l11116'1~'U1 ~1'V13J'il1'W 

152990004XXXX 

I'l.s.'U.(11"\1 m1~ eJ~i:l1'V1f11 1) 

1V1.3J.(f111:5'~ fn1eJl'li:l1'V1m13J), 
11'\.'U.(1m f111:IJ ~1'Ii:l1'V1f111) 

i:lmD'ULVIi'lL'UL"'~11'1l3J~1'I'" lV1~1L'U~LVlL1I'\i 

:IJ'VI11V1m"'m:tl~~1'V1~ 

:IJ'VI11V1~1"'m:tl~~1'V1~ 
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3.2.2 m~1';jdNaeJ'IJ 
'U 

1IV111'V1a1aab'VIfib'IJba~';j1"llU3f1aa1'IJ'lJ1b ;ja~1Viii 

o '" 
il1~tJ 

d 
"lJeJ-'6lna, 

ba"lJ'\.h::~1~1'\.h::"ll1'1l'IJ 

'U1~~'l~fl1t.1 bb6'l'UtJ1~~ 

350150056XXXX 

'U1mfJ'!f mL'Vl~..r 

353070036XXXX 

3 'U1~~ilitJ e)m'U51f1~, , 1~.:IJ.(1 m fI'i5:IJ€lVl6'l1V1fl15), :lJVl11'Vl~1~m~~'l1m.i 2549 ~'lidW'116'1V151'iJ156 
" 

354040016XXXX i'l.€l.'lJ.(1~1m5:IJtlVl6'l1V1fl15) "'mD'UL 'Vl~L'UL"8'i1'1l:IJ'li'lft 1'V1~1 L'!JWlL'Vlb1~i 2539 

4 'U1~1'!f~'U'Vli ~'Vl~L'iJ~qj UUl.(L'Vl~1'U1"~16'1~), :lJVl11'VltJ1"'m'Vl~L'UIafj'V'l5:::'iJfJ:lJLfI~1li'U'lJ~, 2554 ~~dtJI'\16'1V151'iJ15eJ 

350120062XXXX d~.:IJ.(L'Vli'l1'U1"~fl15~'U5tJ1flVl:::) 
" 

:lJVl11'Vl~1"'m'Vli'l1'U1ftfj'\'m~":ilfJ3JLf1~1li'U'l.l~ 2542 

11"1.'U.(1mrm:IJ€lVl"'1V1fl15), 6'lmDt.lL'Vli'l1'U1fl~51'!f~Ni'lft1'Vl~1L'!JWlmi'l'V'l1~'l'l 2536 

'U1m'!f'l:l~ fJ'VlM'l.. , 
356060024XXXX 

o<::il Q,J QJ..::t 

'U1tJ'U'Vl'1l~ t:.J6'I(1l 

554030002XXXX 

'" '" ,'U1fJ'V'l'i'V'l'Wli 'Ul'l'V'l1'U 

362060005XXXX 

tJ~~hL~~ 
F1tl.l1Rl(a1"lJ11"ll1) acmJ'IJ ~1UVl'U~'VI1.:11"ll1n1';j, , 

n1';jAm~1 
d 

~. €l.:IJ .(L~5€l'lfl~) 

~.€l.'U.(1~1m5:IJflVl6'l1V1fl15-

d '" L~5el'l:IJelfl~ ) 

d 
i'l.€l.:IJ .(Li'l5€l'lf1~) 

~. a. 'U .(1~dm5:IJel,V16'11V1fl15

d '" Lmel'l:IJelflft) 

d~.:IJ.(L'Vli'lL'U1"~fI15~U5tJ1flVl:::) 
" 

d~. 'U.(1~dm5:IJ€lVl6'l1V1fl15), 
11"1.:IJ.(L'Vli'lLULfl~fI15~U5tJ1flVl:::) 

" 
11"1.'lJ.(1mm5:IJ~V1G'11V1fl15) 

d~JJ.(1~dm5:IJ~V1G'11V1fl1'i) 

~. a,'U.(1mm'i:IJ€lVlG'l1V1f11'iL~el:IJ, 
LLfl:::U5:::6'l1U) 

6'lClTUt.lL'Vl~L'UL"8'V'l'i:::'iJel:IJ Lfl~1'V'l'i:::'Ui'l5L Vliiel 2532 €l1'iJ156 

1'Vl~1"'m'Vli'lL'UL~fjLL,,:::m'lhi'lfl,:n l'VltJ1L'!JVlb'V1b1~..r 2527 

6'lmD'UL'Vl~L'ULft~'V'l5:::'iJel:IJLfl~1'V'l5:::'Ui'l5L Vliiel 2537 ~'li'nH'116'1V151'iJ15eJ 
" 

1'Vl~1"'m 'Vli'lL'U1ft~bbft:::€l1~di'ff1'Cn 1'V1~1L'!JVlL 'V1bd~l1 2528 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

 4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได ้
 4.1.4  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา (สอดคล้องกับแผนการเรียนแนะน า) 
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  1  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย(ถ้ามี)  
  ข้อก าหนดในการท าโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจ หรือเพ่ือ
การเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่าจะน าไปใช้งานหาก
โครงการส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมท าโครงการ 2 – 3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือโปรแกรมในการท าโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3 ช่วงเวลา (สอดคล้องกับแผนการเรียนแนะน า) 

 ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่  2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 3หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานในรูปแบบออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงาน
ให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและ
การท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมี
การก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้
ทุกคนมีส่วนรวมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  
2.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์                  

2.1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา  ต้องส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
(4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่ างการท ากิจกรรมและมีการ
ก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษาท่ีคะแนน
ความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ

เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผู้สอน
ต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธา รณะ 
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา ที่
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

2.1.1.2 ด้านความรู้ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้น           
เป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้น
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชา
ที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มี
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
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 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 

 
2.1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา 

ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2) มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้
อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และการบูรณาการ 

การเรียนการสอนกับการท างาน (Work- Integrated Learning) มุ่ งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิ เคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
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2.1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึงต้อง
ได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนั้นผู้สอนต้อง
แนะน าการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท ากิจกรรมกลุ่ม ทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถวางตนได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละ
วัฒนธรรม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 

2.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ     

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน   
การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 

และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา        

ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย   
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงานต่างๆ  

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learning/Flipped Classroom ที่นักศึกษาต้อง
ติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการน าเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมแต่ละกลุ่ม 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ     

วัฒนธรรมสากล 
 

2.1.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 

2.1.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
         (1)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

  (3)  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 



159 

 

 

2.1.2.2 ด้านความรู้ 
 (1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
 (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
 (3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2.3 ด้านปัญญา 
 (1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้ง  
ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

 (2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
2.1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
 (2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
 (3)  สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
 (4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
(3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 2.1.3.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
  1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                 

2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                 

3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 

4 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                 

5 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                 

6 GEBIN101 กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา                   

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                   

8 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต                 

  



 

 

 

161 

2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิัญญาในการด าเนินชีวิต                 

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                 

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                 

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์                 

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                 

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน                 

7 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน                 

8 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน                 

9 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร ์                 

10 GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อท างานวิจัย
และการสรา้งนวัตกรรม 

                

11 GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                 

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                 
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3) วิชาศึกษาทั่วไปเลือกเสรี 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ                 

2 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ                 

3 GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น                 

4 GEBLC204  ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ                 

5 GEBLC301  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 

6 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                 

7 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                 

8 GEBLC601  ภาษาพม่าพื้นฐาน                 

9 GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                 

10 GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ                 

11 GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ                 

12 GEBIN104 ชีวิตมีสุข                 
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 2.1.3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์                 

1 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                 

2 FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                 

3 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร                 

4 FUNSC104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร                 

5 FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร                 

6 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร                 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์                 

1 FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร                 

2 FUNMA106 แคลคูลสั 2 ส าหรับวิศวกร                 

3 FUNMA107 แคลคูลสั 3 ส าหรับวิศวกร                 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                  
2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่ม

วิชาชีพเลือกวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
  2.2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง

ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ง
ต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา 
รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้นในการสอนรายวิชาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่
เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  และจรรยาบรรณ
วิศวกรในการสอนด้วย อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจจะวัดพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนดมีการก าหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา    

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ

เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
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(3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
  2.2.1.2 ความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได ้
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้น

เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
             2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
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  2.2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาเเล้ว ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา
และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใ์นสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา เป็นต้น 

 
  2.2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน

ที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 



167 

 

 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตน เอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(2) ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก 

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 
 

  2.2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ 

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมั ยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

(2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
 

  2.2.1.6ทักษะพิสัย 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

การท างานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่หลัก
ทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ  
การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความส าคัญมากในการท างาน อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นยิ่งใน
การพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนั้น ในการเรียน
การสอนจึงต้องให้ความส าคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการดังข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือ
กันเป็นอย่างด ี

2) กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จาก

วิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมอุตสาหการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5) สนับสนุนการท าโครงงาน 
(6) สหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการในสถานประกอบการ 



169 

 

 

          3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
(3) มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 
(4) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(5) มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

2.2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต สรุปผลการเรียนรู้
ในตารางมีความหมายดังนี้ 
2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
2.2.2.2 ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได ้
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2.2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

2.2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 
 2.2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ

ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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 2.2.2.6 ทักษะพิสัย 
(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือ

กันเป็นอย่างด ี
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

1 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม                            
2 ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม                            
3 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม                            
4 ENGCC304 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
                           

5 ENGIE140 อุณหพลศาสตร ์                            
6 ENGIE101 สถิติวิศวกรรม                            
7 ENGIE102 กระบวนการผลติ                            
8 ENGEE103 หลักมลูของ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ/วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต/วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต 

1 ENGIE103 การฝึกพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 

              
 

         
 

  

2 ENGIE115 การควบคุมคณุภาพ                            

3 ENGIE116 การวางแผนและควบคุม
การผลิต 

              
 

         
 

  

4 ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย                
            

5 ENGIE120 การออกแบบโรงงาน 
อุตสาหกรรม 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
2.1 วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 41 หน่วยกิต 

1 ENGIE104 เทคโนโลยีเครื่องมือกล                            

2 ENGIE105 การฝึกงานเครื่องมือกล                            

3 ENGIE106 เทคโนโลยีงานเชื่อมและ
โลหะแผ่น 

              
 

         
 

  

4 ENGIE107 การฝึกงานงานเชื่อมและ
โลหะแผ่น 

              
 

         
 

  

5 ENGIE108 การประลองวิศวกรรม
การวัดและตรวจสอบ 

              
 

         
 

  

6 ENGIE109 การประลองวิศวกรรม
การทดสอบวสัด ุ

         
 

    
 

         
 

  

7 ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม                            

8 ENGIE111 การศึกษางาน                            

9 ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน                            

10 ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                            

11  ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา                          
  

12 ENGIE117 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ                            
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
13 ENGIE119 โครงงานวิศวกรรม 

อุตสาหการ                            

14 ENGIE121 ปฎิบัติการวศิวกรรม 
อุตสาหการ 

         
 

    
 

         
 

  

15 ENGIE122 การประลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกลส าหรับ
วิศวกรรมอุตสาหการ 

              

 

         

 
 

  

16 ENGIE123 การเตรียมความพร้อม
การเป็นวิศวกร 
อุตสาหการ 

              

 

         

 

  

17 ENGIE124 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ                            

18 ENGIE125 การฝึกงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ                            

19 ENGIE126 การสร้างนวัตกรรมเชิง
พาณิชย ์
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
2.2 วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 41 หน่วยกิต 

1 ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ                            

2 ENGIE202 งานเครื่องมือกล                            
3 ENGIE203 กระบวนการขึ้นรูป                            
4 ENGIE204 ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ                            
5 ENGIE205 วิศวกรรมการเช่ือม                            

6 ENGIE206 การออกแบบงานโลหะ
แผ่น 

                          
 

 

7 ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ                            

8 ENGIE208 การอบชุบโลหะ                            

9 ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ 

                          
 

10 
ENGIE210 

การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมการผลิต                            

11 ENGIE211 โครงงานวิศวกรรมการ
ผลิต                            

12 ENGIE212 วิศวกรรมการทดสอบ
วัสด ุ
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
13 ENGIE213 การเตรียมความพร้อม

การเป็นวิศวกรการผลิต 
   

 
 
 

  
 

 
 

  
 

    
 

  
 

   
 

 
 

     
 

 
 

  

14 ENGIE214 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
การผลิต                            

15 ENGIE215 การฝึกงานทางวิศวกรรม
การผลิต                            

16 ENGIE111 การศึกษางาน                            

  



178 

 

 

178 

สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
2.3 วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ 41 หน่วยกิต 

1 ENGIE301 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 

                         
  

2 ENGIE302 การจัดการสินค้าคงคลัง
และคลังสินค้า 

                         
  

3 ENGIE303 การออกแบบการขนส่ง
และการกระจายสินคา้ 

                         
  

4 ENGIE304 การเตรียมพร้อมสหกจิ
ศึกษา 

                         
  

5 ENGIE305 สหกิจศึกษาส าหรับ
วิศวกรรมโลจสิติกส ์

     
                    

 
 

 
 

6 ENGIE306 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับโลจสิติกส ์

                         
  

7 ENGIE307 การจ าลองแบบปญัหา                            

8 ENGIE308 ระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร 

                         
  

9 ENGIE309 เตรียมโครงงาน
วิศวกรรมโลจสิติกส ์
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
10 ENGIE310 โครงงานวิศวกรรม 

โลจสิติกส ์
                         

  

11 ENGIE311 การออกแบบระบบขน
ถ่ายวัสด ุ

                         
  

12 ENGIE312 การจัดการเชิงกลยุทธ์
ส าหรับโลจสิติกส ์

                           

13 ENGIE313 การบริหารการจดัซื้อ                            

14 ENGIE314 ระบบบรรจุภณัฑ์
ส าหรับโลจสิติกส ์
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3.1 วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 8 หน่วยกิต 

1 ENGIE127 สัมมนาปญัหาทาง
วิศวกรรม 

              
 

         
 

  

2 ENGIE128 ปัญหาพิเศษในงาน
วิศวกรรม 

         
 

    
 

         
 

  

3 ENGIE129 เครื่องมือกลอัตโนมัต                
          

  

4 ENGIE130 กระบวนการผลติพอลิ
เมอร ์

              
 

         
 

 
 

 

5 ENGIE131 วัสดุผสม                            

6 ENGIE132 วัสดุเซรามิกทาง
วิศวกรรม 

              
 

         
 

  

7 ENGIE133 วิศวกรรมคณุค่า                            

8 ENGIE134 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณอุตสาหกรรม 

              
 

         
 

  

9 ENGIE135 การบริหารงานวิศวกรรม                            

10 ENGIE136 การประกันคณุภาพ                            

11 ENGIE137 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
อุตสาหกรรม 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
12 ENGIE138 ระบบการผลิตอัตโนมัต ิ                            

13 ENGIE139 การบริหารจัดการระบบ                            

14 ENGIE141 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบและการผลติ 

                          
 

15 ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ                            

16 ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ      
                      

17 ENGIE208 การอบชุบโลหะ                                           

18 ENGIE216 การตรวจสอบงานเชื่อม           
              

   

19 ENGIE219 การออกแบบช้ินส่วน
เครื่องจักรกล 

    
 

   
  

  
  

     
 

   
 

   

20 ENGIE228 การออกแบบอุปกรณ์น า
เจาะและจับงาน 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
3.2 วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 8 หน่วยกิต 

1 ENGIE108 การประลองวิศวกรรม
การวัดและตรวจสอบ 

                           

2 ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม                            

3 ENGIE111 การศึกษางาน                            

4 ENGIE130 กระบวนการผลติพอลิ
เมอร ์

                           

5 ENGIE216 การตรวจสอบงานเชื่อม                            

6 ENGIE217 การออกแบบกระสวน
งานหล่อ 

                          
 

7 ENGIE218 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบขั้นสูง 

                         
  

8 ENGIE219 การออกแบบช้ินส่วน
เครื่องจักรกล 

                          
 

9 ENGIE220 การออกแบบงานเชื่อม                            

10 ENGIE221 มาตรฐานและข้อก าหนด
ในงานเชื่อม 

                           

11 ENGIE222 การควบคุมและการ
ประกันคณุภาพงานเชื่อม 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
12 ENGIE223 โลหะวิทยาการเช่ือม                            

13 ENGIE224 การจ าลองสถานการณ ์      
     

                 

14 ENGIE225 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
การผลิต 

    
 

   
  

   
 

     
 

       

15 ENGIE226 วิศวกรรมเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ  

    
 

   
  

   
 

             

16 ENGIE227 กลศาสตร์วสัด ุ                            

17 ENGIE228 
การออกแบบอุปกรณ์น า
เจาะและจับงาน 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
3.3 วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 หน่วยกิต 

1 ENGIE111 การศึกษางาน                            

2 ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน                            

3 ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                            

4 ENGIE115 การควบคุมคณุภาพ                            

5 ENGIE315 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส ์

                           

6 ENGIE316 การจัดการโซ่อุปทานเชิง
นิเวศน ์

        
  

   
 

             

7 ENGIE317 การจัดการการผลติและ
ปฎิบัติการ 

        
  

   
 

             

8 ENGIE318 การตัดสินใจเพื่อการ
บริหารงานดา้นโลจิสติกส ์

    
   

 
  

   
 

             

 



185 

 

หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก        หรือ     A 
ข+      หรือ      B+ 
ข        หรือ     B 
ค+      หรือ     C+ 
ค        หรือ     C 
ง+       หรือ     D+ 
ง         หรือ     D 
ต        หรือ     F 
ถ        หรือ     W 
ม.ส.   หรือ     I 
พ.จ.   หรือ     S 
ม.จ.   หรือ     U 
ม.น.   หรือ     Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
1.2 ระยะเวลาการศึกษา 

1.2.1  ส าหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา       
ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ก่อนเรียนครบ 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

1.2.2 ส าหรับการลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4 ปีการศึกษา    
ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ก่อนเรียนครบ 14 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ         
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา             
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ รับผิดชอบการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ       
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.5 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ นวัตกรรมด้านการผลิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้องศึกษา

รายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  2.00  และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ ์
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
อันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยค านึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 
 1.1  มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบแล้ว 
 1.2  มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 
 1.3  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

 
2.  บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ    
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม      
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก            
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 
 
 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตโดยจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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 2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใช้แบบสอบถามกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีโดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี  
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาดังต่อไปนี้  
 3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในการรับสมัครในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตาประเภท
ต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  
 3.1.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ก าหนดวิธีการ 
และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 3.1.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัคร
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังนี้  
   -  วิชาศึกษาท่ัวไป  
   -  วิชาชีพพ้ืนฐาน  
   -  วิชาชีพเฉพาะสาขา  
   ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม  
 3.1.2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ   
 3.1.2.3 สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ  
 3.1.2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ  
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยสามารถเลือกด าเนินการได้ตามความเหมาะสม
ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
 3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ หรือการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 
 3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 225 คะแนน) 
 3.2.3 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ  
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 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่
นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิเช่น  
  1) การจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงรับฟังกฎ ระเบียบใน
การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะแนะน าการ
เตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้ท างานเป็นทีม ให้นักศึกษา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการและกิจกรรมรวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาทางวิชาการ เช่น การลงทะเบียน ควรด าเนินการอย่างไร เป็นต้น  
  2) การจัดโครงการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับ
การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ  
  3) การจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ หรือแนะแนวการสมัครงาน หลังจบการศึกษา
ในชั้นปีที่ 4  
 3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้  
 1) วางแผนกิจกรรมจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน เพ่ือน าความรู้ที่ได้ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   
 2) ฝึกฝนให้นักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะสารสนเทศ โดยน าความรู้ ด้านวิศวกรรม       
อุตสาหการไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านอ่ืน ๆ เช่น การสร้างสื่อหรือมัลติมีเดีย 
ส าหรับงานน าเสนอผลงานต่าง ๆ การจ าลองสถานการณ์ เป็นต้น 
 3) ด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เช่น การเข้าร่วมอบรม
จริยธรรม เป็นต้น  
 4) ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ 
 5) สรุปผลการด าเนินการและทบทวนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมและ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  
  3.4.1 มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่
ศึกษาต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ 
  3.4.2 มีการด าเนินการส ารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษาในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  
  3.4.3 มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม  
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4.  อาจารย์  
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
  4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีกลไกและขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม เพ่ือวางแผนขออัตราก าลังทดแทนอาจารย์ที่
ลาออกและร่วมกันก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร   
    2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งรายละเอียดคุณสมบัติของอาจารย์ให้ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลของเขตพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ ส่งเรื่องการรับสมัคร เป็นผู้ก าหนดวันประกาศรับสมัคร วันสอบ
สัมภาษณ์ และวันประกาศผลการคัดเลือก   
    3) ฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ให้หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์และฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์  
    4) ด าเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ และฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่น าผลการ
คัดเลือกอาจารย์ประกาศผลผ่านระบบเว็ปไซต์  
    5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปยังฝ่าย
วิชาการของคณะ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    6) ฝ่ายวิชาการของคณะพิจารณาตรวจสอบและน าเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะให้ความเห็นชอบก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาผ่าน
สภาวิชาการและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
  4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ มีกลไกและข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    1) หลักสูตรได้จัดท าแผนการบริหารอาจารย์โดยประชุมร่วมกันถึงการจัดล าดับของ
อาจารย์ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และวางแผนในการพัฒนาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ  
    2) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกให้แก่คณะ และจัดส่งต่อไปกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    3) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้แก่คณะและจัดส่งต่อไปกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    4) หลักสูตรได้จัดท าแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC 
  4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีกลไกและขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้แก่ การลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ เป็นต้น 
    2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ โดยมีฝ่ายบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันด าเนินการ  
 
 4.2 คุณภาพอาจารย์   
 4.2.1 ร้อยละ 40 ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 4.2.2 ร้อยละ 40 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
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 4.2.3 ร้อยละ 20 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อย 1 บทความต่อปี 
 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
 4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  
  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์คงอยู่จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์  
  หลักสูตรได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในด้าน
ต่าง ๆ คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ต้องอยู่ในระดับดี  
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
 ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการด าเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการก ากับ
คุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้   
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากอาจารย์ประจ าในสาขาวิชา  
 2) ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้เข้าวาระการประชุม เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
 4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม
วิพากษ์หลักสูตร ในการออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงงาน สอดคล้องกับคุณภาพของบัณฑิตตรงตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 5) น าหลักสูตรเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะ สภา
วิชาการ และอนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยน าหลักสูตรที่ผ่าน
การอนุมัติเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  
 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
 5.2.1 การก ากับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะ
รายวิชา โดยมีกลไลและขั้นตอน ดังนี้  



193 

 

  1) ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการพิจารณาก าหนดผู้สอน เพ่ือให้ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
ใกล้เคียงกัน  
  2) นอกจากนี้ในบางรายวิชา หลักสูตรก าหนดผู้สอนมากกว่า 1 คน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้กับผู้สอนให้มีความหลากหลาย เช่นวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ, วิชาโครงงานทาง
วิศวกรรมการผลิตและวิชาโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
  3) หากอาจารย์ผู้สอนคนใดมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ ากว่า 3.50 
คะแนน หรือมีข้อท้วงติงจากนักศึกษา ทางหลักสูตรก็จะเชิญอาจารย์ผู้นั้นมาชี้แจงท าความเข้าใจ และวาง
แนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
  4) หากผลการประเมินของนักศึกษาในบางรายวิชา ที่มีจ านวนนักศึกษามีการถอน
รายวิชา หรือไม่ผ่านจ านวนมาก จะต้องน ามาพิจารณาร่วมกันในหลักสูตรว่า อาจารย์ยังเหมาะสมที่จะสอน
ในรายวิชานั้นอีกหรือไม่ รวมถึงการสังเกตหรือสัมภาษณ์ของนักศึกษา เพ่ือน ามาพิจารณาจัดสรรอาจารย์ใน
รายวิชานั้น ๆ  
  5) หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เฉพาะรายวิชา  
 5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้  
   1) ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดร่วมกัน
หรือใช้เกณฑ์เดียวกัน  
   2) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เช่น โครงการปรับ
พ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
   3) มีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา เช่น การจัดโครงการอบรมหรือ
พัฒนาเสริมทักษะความรู้อื่น ๆ  
   4) มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้หรือศึกษาจาก
กรณีศึกษาที่มีอยู่จริง เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  
   5) มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเปิดสอนรายวิชาตามความถนัด
ของอาจารย์ หรือความต้องการของนักศึกษา หรือรายวิชาที่ทันสมัยต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน  
   6) มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์ ดังนี้ นักศึกษาติดต่อแหล่ง
ฝึกงานเอง แล้วน ามาเสนออาจารย์ที่ควบคุมรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจ จากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจะ
ร่วมกันพิจารณาแหล่งฝึกงานดังกล่าวว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ หลังจากนั้นจึงด าเนินการ
ตามขั้นตอน แต่ถ้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทางหลักสูตรจะเสนอแหล่งฝึกงานที่เคยรับนักศึกษาให้นักศึกษา
พิจารณาแทน  
   7) อาจารย์ทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาและสอนให้ตรงกับประมวล
รายวิชา  
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 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  1) ก าหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยวัดจากผลการเรียนคะแนนกลางภาคและ
ปลายภาค และชี้แจงการตัดเกรดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับทราบ  
  2) ด าเนินการจัดการเรียนรู้และประเมินผลผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 3, 4, 5, และ 6)  
  3) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  มีการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตรจากร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการ
ด าเนินงานของสาขา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้  

6.1 การบริหารงบประมาณ  
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.2  สิ่งสนับสนุนที่มีอยู ่
6.2.1 ห้องเรียน มีดังนี ้

6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด  30  ที่นั่ง จ านวน  15 ห้อง 
6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด  35  ที่นั่ง จ านวน  15 ห้อง 
6.2.1.3 ห้องบรรยายขนาด  40  ที่นั่ง จ านวน   8  ห้อง 
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6.2.2 ห้องปฏิบัติการ  มีดังนี้    
     6.2.2.1  ห้องปฏิบัติการวัสดุ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีหาโลหะ 1  เครื่อง 
2 เครื่องตัดชิ้นงานตัวอย่างโลหะวิทยา 1  เครื่อง 
3 เครื่อง HARDNESS TEST 1  เครื่อง 
4 เครื่องTENSILE TEST 1  เครื่อง 
5 เครื่องIMPACT TEST 1  เครื่อง 
6 เครื่องBENDING TEST 1  เครื่อง 
7 NON DE 8 TRUCTIVE TESTING 

( UT , RT , MT , VT , PT ) 
1  ชุด 

 6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการวัด 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องมือวัดแบบถ่ายทอดขนาด 5  ชุด 
2 เครื่องมือวัดที่สามารถอ่านค่าได้ทั้งระบบสากลและ

ตัวเลข 
10  ชุด 

3 เครื่องทดสอบความกลมของชิ้นงาน 1   เครื่อง 
4 เครื่องมือทดสอบผิวงาน 1  เครื่อง 
5 เครื่องตรวจสอบด้วยระบบแสง 1  เครื่อง 
6 เครื่องCMM 1  เครื่อง 

 6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 ซอฟต์แวร์ Solid work 1  ชุด 
2 ชุดคอมพิวเตอร์ 35 ชุด 
3 ซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนการผลิต , วางผังโรงงาน 1 ชุด 
4 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง 
5 CAD Mould  15 ชุด 
6 Master Cam 1 ชุด 
7 Siemens NX10 30 ชุด 
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 6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แบบ 5 แกน 1  เครื่อง 
2 ชุดฝึกนิวเมติกไฟฟ้า 1  ชุด 
3 เครื่องสร้างต้นแบบทรายหล่อ 1  เครื่อง 
4 เครื่องCNC Wire Cut 1  เครื่อง 
5 เครื่องEDM 1  เครื่อง 

6.2.2.5 ห้องปฏิบัติการศึกษาการท างาน 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 กล้องถ่ายวีดีโอ พร้อมขาตั้ง 1  ชุด 
2 โทรทัศน์สีขนาด 29 นิ้ว 1  เครื่อง 
3 เครื่องเล่นวีดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป 1  เครื่อง 
4 ตู้บานเลื่อนกระจก 1  ชุด 
5 นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล 5  เครื่อง 

 
6.2.2.6 ห้องปฏิบัติการโลหะการ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องตัดโลหะ 1  เครื่อง 
2 ชุดอุปกรณ์ขัดโลหะ 5  เครื่อง 
3 เครื่องอัดขึ้นรูปตัวเรือน 1  เครื่อง 
4 กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 1  ชุด 
5 กล้องถ่ายรูปโครงสร้างมหภาค 1  ชุด 
6 อุปกรณ์หรือชุดค าสั่ง(Software) ส าหรับการ

วิเคราะห์ภาพ (Image Analyzer) 
1 ชุด 

7 โทรทัศน์ และ วีดีโอ แคเมอร่า ส าหรับศึกษา
โครงสร้างบนจอ 

1  ชุด 

8 เครื่องผสมทรายท าแบบ 1  เครื่อง 
9 เตาหลอมโลหะแบบไฟฟ้าเหนี่ยวน า 1  เครื่อง 
10 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ าโลหะ 1  เครื่อง 
11 ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบต าหนิงานหล่อ เช่น การ

ทดสอบโดยการ ดูดซึมของเหลว โดยใช้ผงแม่เหล็ก 
โดยคลื่นเสียงอัลตราโซนิก 

1  ชุด 

12 เครื่องจักรของงานไม้และกระสวน 1  ชุด 
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6.2.2.7 ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 1  ชุด 
2 เครื่องกลึง Precision lathes 2  เครื่อง 
3 เตาเหนี่ยวน าไฟฟ้า 1  ตัว 
4 เครื่องเจาะแบบเรเดียล 1  ตัว 
5 เครื่องเชื่อมจุดแบบตั้งพ้ืน 2  เครื่อง 
6 เครื่องเชื่อมระบบอินเตอร์เวอร์เตอร์ 1  เครื่อง 
7 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC/PC 1  เครื่อง 
8 เครื่องเชื่อม MIG ขนาด 250 A 2  เครื่อง 

  
 6.2.3 ห้องสมุด 
 ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหนังสือ ต าราเรียน  
วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet) และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
6.2.3.1  หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย 67,453 เล่ม 
6.2.3.2  หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 2,496 เล่ม 
6.2.3.3  หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ 16,919 เล่ม 
6.2.3.4  หนังสืออ้างอิงอังกฤษ 18,303 เล่ม 
6.2.3.5  วิจัย 822 เล่ม 
6.2.3.6 วิทยานิพนธ์ 251 เล่ม 
6.2.3.7 วารสาร 205 เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 9,285 เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources  1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner 67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น 4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม 36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ 81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)  363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library) 18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library) 4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project 206 เล่ม 

 6.2.4 ฐานข้อมูล 
  6.2.4.1 ACM Digital Library 

6.2.4.2  H.W Wilson 
6.2.4.3  IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
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6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5  Web of Science 
6.2.4.6  SpringerLink – Journal 
6.2.4.7  American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8  Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10  Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11  Education Research Complete 
6.2.4.12  Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13  ScienceDirect 
6.2.4.14  Communication & Mass Media Complete 
 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืน  ๆ ที่จ าเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อยเพ่ือบริการหนังสือต าราหรือ
วารสารเฉพาะทางและคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เช่นเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติเครื่องฉายสไลด์เป็นต้น 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า

หอสมุดกลางและท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือต ารานอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสต          
ทัศนอุปกรณ์ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วยโดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ร ะบ บ เ ค รื อ ข่ า ย   แ ม่ ข่ า ย 
อุปกรณ์ การทดลอง ทรัพยากร 
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการ
สอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อ
ส าหรับการทบทวนการเรียน 
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี  
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ 
3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิดที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ
พ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษาทดลองหา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจ านวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4.จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  ทั้ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 
5.จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการ
บริหารระบบ 

-  ร วบรวมจั ดท า สถิ ติ
จ านวน เครื่องมืออุปกรณ์
ต่อหัวนักศึกษาชั่ ว โมง
การใช้งานห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมือ ความเร็ว
ของระบบเพ่ือสนับสนุน
ทั้ง การศึกษา 
-  จ านวนนั กศึกษาลง
เรียนในวิชาเรียนที่มีการ
ฝึกปฏิบัติด้ วย อุปกรณ์
ต่างๆ 
- สถิติของจ านวนหนังสือ
ต ารา และสื่อดิจิทัล ที่มี
ให้บริการ และสถิติการ
ใช้งานหนังสือต ารา สื่อ
ดิจิทัล 
-  ผลส า ร ว จคว าม พึ ง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การให้บริการทรัพยากร
เพ่ือการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key performance indicator) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 ภายใน30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.2 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.3 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
1.2.4 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.5 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1 น.ศ. ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
2.3 ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภาพใน (IQA) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
ก. เหตุผลและความจ าเป็น  ในการปรับปรุงหลักสูตร      
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา  
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร       

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
ซ. ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560.) 
ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ  ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น  อีกทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ ๆมี
ความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ถูกน ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ  มากมาย    ทั้งภาคอุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม  และอ่ืน ๆ  ดังนั้นในภาคการศึกษาซึ่งมีการสอนให้ใช้เทคโนโลยี    อีกทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยี
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  ซึ่งหลักสูตรที่ใช้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ซึ่งสาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่
ใช้อยู่ปัจจุบันได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และใช้มาเป็น
เวลาหลายปี ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงสาขาวิศวกรรมอุตสาหการนี้ให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับโครงสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 17  จั งหวัดภาคเหนือ  และผลิตวิศวกร
ปฏิบัติการให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  มีทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเพียงพอ
แก่การท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพ
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยเป็นบัณฑิตที่มีความซื่อตรง  อดทน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2555 
และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2560 

ปรัชญา ปรัชญา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาจัด
การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการโดยมุ่งผลิตวิศวกรวิชาชีพที่มี
ทักษะทางด้านปฏิบัติการพร้อมที่จะประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ด้านทฤษฏีเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศไทย 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบ
ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางพลวัต 

 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาจัด
การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการโดยมุ่งผลิตวิศวกรวิชาชีพที่มี
ทักษะทางด้านปฏิบัติการพร้อมที่จะประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ด้านทฤษฏีเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศไทย 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2555 
และสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ. 2554 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค ์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  1. เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มี
คุณสมบั ติ เหมาะสมสามารถปฏิบัติ ง านด้ าน
วิศวกรรมอุตสาหการในสภาพปัจจุบัน 
  2. เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความสามารถ 
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านสามารถวางแผนควบคุมการ
ผลิตการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการศึกษางาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานทั้งนี้โดยมีความรู้
พ้ืนฐานด้านการออกแบบและวิจัยงานอุตสาหกรรม
อาทิการวางผังและการออกแบบโรงงานการวางสาย
งานการผลิตการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นต้น 
  3. เพ่ือฝึกบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอสามารถวางแผนเพ่ือก าหนดการปฏิบัติและ
การควบคุมงานที่ถูกหลักวิชาการซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วตรง
ต่อเวลาและมีคุณภาพ 
  4. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยตรงต่อ
เวลาความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรความส านึก
ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสังคม 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
  1.  เพ่ือผลิตวิศวกร ระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้  
ความช านาญเชิงปฏิบัติการ และ ออกแบบด้าน
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  2.   เ พ่ือสร้ างผลงานวิจัย  สิ่ งประดิษฐ์  หรื อ 
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการ
ในงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
  3.   เ พ่ือผลิตวิศวกรมีทักษะด้านการควบคุม      
การออกแบบ และวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานด้านระบบ
การจัดการ ระบบการออกแบบ ระบบการผลิต และ
ระบบการขนส่ง 
  2. เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความสามารถ 
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านสามารถวางแผนควบคุมการ
ผลิตการตรวจสอบควบคุมคุณภาพการศึกษางาน 
การออกแบบระบบการผลิต การเชื่อมโลหะ การ
ตรวจสอบงานเชื่อม งานหล่อโลหะ และระบบงาน
ด้านโลจิสติกส์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
  3. เพ่ือฝึกบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอสามารถวางแผนเพ่ือก าหนดการปฏิบัติและ
การควบคุมงานที่ถูกหลักวิชาการซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วตรง
ต่อเวลาและมีคุณภาพ 
  4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยตรงต่อ
เวลาความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรความส านึก
ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสังคม 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ได้จัดท าหลักสูตรขึ้นเพื่อรองรับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก  โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ  เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินงานทางธุรกิจและ ในภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ  เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยหน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และ
เอกชน  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือผลิตวิศวกร/นักศึกษา  รองรับความต้องการในงานด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตลาดแรงานและสถานประกอบการต่าง ๆ  โดยเน้น   ให้วิศวกรมีทักษะด้านปฏิบัติการ  
สามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย    คิดเป็นท าเป็น  และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งผลที่คาดจะว่าได้รับ  ท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่าง  ๆ  ที่
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ   ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกร 
อุตสาหการท่ีมีความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมเพียงพอแก่การ
ประยุกต์ใช้ 

FUNMA105 
FUNMA106 
FUNMA107 
FUNSC101 
FUNSC102 
FUNSC103 
FUNSC104 
FUNSC201 
FUNSC202 
ENGIE101 

แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร   
แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร  
แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร  
ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  
ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  
เคมีส าหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
สถิติวิศวกรรม  

3(3-0-6) 
 3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกร 
อุตสาหการที่มีความรู้และ
ทักษะในหลักการพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
เพียงพอแก่การประยุกต์ใช้
ในการท างานทางวิชาชีพ 

ENGCC301 
ENGCC302 
ENGCC303 
ENGCC304 
ENGIE140  
ENGIE102 
ENGEE103 
ENGIE103 

เขียนแบบวิศวกรรม  
กลศาสตร์วิศวกรรม  
วัสดุวิศวกรรม  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
อุณหพลศาสตร์   
กระบวนการผลิต  
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาการ 

3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(1-6-4) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรอุต
สาหการ ที่มีทักษะการใช้ 
เครื่องมือทางวิศวกรรม
เพียงพอที่ใช้เครื่องมือได้
อย่างถูกต้อ’คิดเป็นท าเป็น
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่กับวิชาชีพทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 
 

ENGIE103 
ENGIE115 
ENGIE116 
ENGIE118 
ENGIE120 
ENGIE104 
ENGIE105 
ENGIE106 
ENGIE107 
ENGIE108 

 
ENGIE109 
ENGIE110 
ENGIE111 
ENGIE112 
ENGIE113 
ENGIE114 
ENGIE117 
ENGIE119 
ENGIE121 
ENGIE122 

 
ENGIE123 

 
ENGIE124 
ENGIE125 
ENGIE126 
ENGIE127 
ENGIE128 
ENGIE129 
ENGIE130 
ENGIE131 
ENGIE132 
ENGIE133 

 

การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
การควบคุมคุณภาพ  
การวางแผนและควบคุมการผลิต  
วิศวกรรมความปลอดภัย  
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  
เทคโนโลยีเครื่องมือกล   
การฝึกงานเครื่องมือกล  
เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น  
การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น 
การประลองวิศวกรรมการวัดและ
ตรวจสอบ      
การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม  
การศึกษางาน    
การวิจัยด าเนินงาน  
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
วิศวกรรมการบ ารุงรักษา  
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกร
อุตสาหการ  
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 
ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม  
เครื่องมือกลอัตโนมัติ  
กระบวนการผลิตพอลิเมอร์  
วัสดุผสม    
วัสดุเซรามิกทางวิศวกรรม  
วิศวกรรมคุณค่า  

3(1-6-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
2(1-3-3) 

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(1-6-4) 
1(0-3-1)  
1(0-3-1) 

 
1(0-3-1) 

 
6(0-40-0) 
3(0-40-0) 
3(2-3-5) 
2(1-3-3) 
2(1-3-3) 
3(2-3-5) 
3 (2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENGIE134 

 
ENGIE135 
ENGIE136 
ENGIE137 
ENGIE138 
ENGIE139 
ENGIE141 

 
ENGIE201 
ENGIE202 
ENGIE203 
ENGIE204 
ENGIE205 
ENGIE206 
ENGIE207 
ENGIE208 
ENGIE209 
ENGIE210 
ENGIE211 
ENGIE212 
ENGIE213 

 
ENGIE214 
ENGIE215 
ENGIE216 
ENGIE217 
ENGIE218 
ENGIE219 
ENGIE220 
ENGIE221 
ENGIE222 

 
ENGIE223 
ENGIE224 

การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ
อุตสาหกรรม 
การบริหารงานวิศวกรรม  
การประกันคุณภาพ  
ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์อุตสาหกรรม 
ระบบการผลิตอัตโนมัติ  
การบริหารจัดการระบบ  
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและ
การผลิต   
วิศวกรรมเครื่องมือ   
งานเครื่องมือกล  
กระบวนการขึ้นรูป  
ระบบควบคุมอัตโนมัติ   
วิศวกรรมการเชื่อม    
การออกแบบงานโลหะแผ่น 
วิศวกรรมงานหล่อโลหะ   
การอบชุบโลหะ    
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ   
การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกร
การผลิต  
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการผลิต  
การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต 
การตรวจสอบงานเชื่อม   
การออกแบบกระสวนงานหล่อ  
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบขั้นสูง
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  
การออกแบบงานเชื่อม   
มาตรฐานและข้อก าหนดในงานเชื่อม 
การควบคุมและการประกันคุณภาพ 
งานเชื่อม  
โลหะวิทยาการเชื่อม 
การจ าลองสถานการณ์  

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 

 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

 

3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
3(1-6-4) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 

 

6(0-40-0) 
3(0-40-0) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 

3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENGIE225 
ENGIE226 
ENGIE227 
ENGIE228 

 
ENGIE301 
ENGIE302 
ENGIE303 

 
ENGIE304 
ENGIE305 
ENGIE306 
ENGIE307 
ENGIE308 
ENGIE309 
ENGIE310 
ENGIE311 
ENGIE312 
ENGIE313 
ENGIE314 
ENGIE315 

 
ENGIE316 
ENGIE317 
ENGIE318 

กลศาสตร์เครื่องจักรกลการผลิต
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
กลศาสตร์วัสดุ  
การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและ 
จับงาน                  
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการ
จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า  
การออกแบบการขนส่งและการกระจาย
สินค้า   
การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา  
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
การจ าลองแบบปัญหา  
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
เตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์  
การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์
การบริหารการจัดซื้อ      
ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 
โลจิสติกส์  
การจัดการโซ่อุปทานเชิงนิเวศน์ 
การจัดการการผลิตและปฎิบัติการ 
การตัดสินใจเพื่อการบริหารงาน 
ด้านโลจิสติกส์    

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 

 

3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 
6(0-40-0) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
3(0-9-3) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6  

 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
4. เพ่ือฝึกให้บัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการมี
คุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์
สุจริต ความขยันหมั่นเพียร 
ความส านึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสังคมตลอดจน
ธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

ENGIE119 
ENGIE124 
ENGIE125 

FUNMA105  
FUNSC101 
FUNSC102 
GEBXXXXX 
FUNMA106 
FUNSC201 
FUNSC202 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
วิชาภาษาและการสื่อสาร 
แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 
เคมีส าหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 

3(1-6-4) 
6(0-40-0) 
3(0-40-0) 
3(3–0–6) 
3(3–0–6) 
1(0–3–1) 
3(3–0–6) 
3(3–0–6) 
3(3–0–6) 
1(0–3–1) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 31 30 
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  5  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15  
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 6 30 

   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และ
นันทนาการ 

 2  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 112 109 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  45 45 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  58 56 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  9 8 
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
    

รวม 120 149 145 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ.2555 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
พ.ศ.2560 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 

13061001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
               และสังคม 

3(3-0-6) -  

13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น  2(2-0-4) -  
13061005 สังคมวิทยาเมือง  3(3-0-6) -  
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -  
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) -  
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ                  3(3-0-6) -  
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) -  
13061017 สังคมกับการปกครอง       3(3-0-6) -  
13061018 การเมืองกับการปกครอง  
               ของไทย  

3(3-0-6) 
 

-  

13061021 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
               ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002 มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) -  
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) -  
13062005 จิตวิทยาองค์การ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        

3(3-0-6) 
 

-  

13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) -  
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2(2-0-4) -  
13063004 พลเมืองโลกในกระแส 
               โลกาภิวัตน์  

3(3-0-6) 
 

-  

13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13064001 จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6) -  
13064002 ความคิดสร้างสรรค์    3(3-0-6) -  
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม         3(3-0-6) -  
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -  
13064006 ศิลปะแห่งความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนที่ชีวิต  3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
               เพ่ือวิชาชีพ  

3(3-0-6) 
 

-  

13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา  3(3-0-6) -  
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปัญญาศึกษา         3(3-0-6) -  
13065001 ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ 
               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน   3(3-0-6) -  
13065004 วัฒนธรรมและสังคม            
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065005 การเมืองการปกครองของ 
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065006 อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพ่ือการเขียน 
               รายงาน 

3(3-0-6) -  

-  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
   ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
  สังคม 

3(3-0-6) 

-  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ 
   กฎหมาย 

3(3-0-6) 

-  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
-  GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
-  GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต

และการท างาน 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร์ 

 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร์ 

 

22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติ                   
              กับชีวิตประจ าวัน            
 

3(3-0-6) -  

22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี                 3(2-2-5) -  
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
              วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) -  

22000006 โลกและปรากฏการณ์ 3(3-0-6) -  
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน 
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็น
ในชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

-  GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) -  
13031004 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมาย 
              ทางวิชาการ 

3(3-0-6) -  

13031016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ      
              เทคโนโลย ี

3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก    
13044001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13044002 ภาษาเพ่ือการสืบค้น 3(3-0-6) - - 
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) - - 
13044007 การพูดและการเขียนทาง 
              วิชาชีพ   

3(3-0-6) - - 

13044009 วรรณกรรมไทยส าหรับ 
               มัคคุเทศก์  

3(3-0-6)  
 

- - 

13044010 สุนทรียภาพทางภาษา  3(3-0-6) - - 
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น  3(3-0-6) - - 
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนา 
               ความคิด 

3(3-0-6) 
 

- - 

13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ 3(3-0-6) - - 
13044015 ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน         3(3-0-6) - - 
13044016 ภาษาไทยส าหรับชาว  
               ต่างประเทศ  

3(3-0-6) 
 

- - 

13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  3(3-0-6) - - 
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
               ต่อเนื่อง  

3(3-0-6) 
 

- - 

13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้น  

3(3-0-6) 
 

- - 

13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้นต่อเนื่อง  

3(3-0-6) 
 

- - 

13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                  3(3-0-6) - - 
13043005 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) - - 
13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) - - 
13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ  3(3-0-6) - - 
13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ                  3(3-0-6)  - - 
13043009 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6) - - 
13041005 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) - - 
13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) - 

GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

- 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- - GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

- - GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
- - GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
- - GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
- -  GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบ 

                วิชาชีพ 
3(3-0-6) 

- -  GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ 
                น าเสนอ 

3(3-0-6) 

- -  GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
- -  GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาว 

                ต่างประเทศ 
3(3-0-6) 

- -  GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
- -  GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  4. กลุ่มวิชาสุขภาพ  
13021001 พลศึกษา 2(1-2-3) - - 
13021003 แบดมินตัน 2(1-2-3) - - 
13021004 เทนนิส 2(1-2-3) - - 
13021005 เทเบิลเทนนิส  2(1-2-3) - - 
13021006 ฟุตบอล 2(1-2-3) - - 
13021007 บาสเกตบอล 2(1-2-3) - - 
13021009 ว่ายน้ า 2(1-2-3) - - 
13021010 กอล์ฟ 2(1-2-3) - - 
13021013 ซอฟท์บอล  2(1-2-3) - - 
13021014 วอลเลย์บอล 2(1-2-3) - - 
13021018 ยูโด  2(1-2-3) - - 
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) - - 
13021025 ลีลาศ  2(1-2-3) - - 
13021027 ฟุตซอล  2(1-2-3) - - 
13021031 การช่วยคนตกน้ าและความ 
              ปลอดภัยทางน้ า 

3(2-2-5) 
 

- - 

13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

3(2-2-5) - - 

13021039 กีฬาเพ่ือการแข่งขัน 3(2-2-5) - - 
13021040 ว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) - - 
13021041 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) - - 
13022001 นันทนาการ  2(1-2-3) - - 
13022005 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม    2(1-2-3) - - 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13022006 เกมสร้างสรรค์ส าหรับ 
               นันทนาการ  

2(1-2-3) 
 

- - 

13022010 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) - - 
13022016 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุข 
              ปฏิบัติ  

2(1-2-3) - - 

13022018 สวัสดิศึกษา 2(1-2-3) - - 
13022020 ค่ายพักแรม 3(2-2-5) -      - 

- - GEBTH101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
- - GEBTH102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
- - GEBTH103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
- - GEBTH104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
- - 5. กลุ่มวิชาบูรณาการ  
- - GEBIN101 กระบวนการคิดและการ 

              แก้ปัญหา   
3(3-0-6) 

- - GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
- - GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
- - GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
22012105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 

 
3(3-0-6) 

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 

 
3(3-0-6) 

22012106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22012205 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA107 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22021106 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22021107 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
22051102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับ

วิศวกร 
1(0-3-1) FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับ

วิศวกร 
1(0-3-1) 

22051104 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับ

วิศวกร 
1(0-3-1) FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับ

วิศวกร 
1(0-3-1) 

30010101เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
30010103 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
30010104 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
3(2-3-5) 

 
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

3(2-3-5) 
 

32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
34060103 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) ENGIE102 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
34062202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGIE101 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
31073202 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) ENGIE140 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ  2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาการ  วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาการ  
34060101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
               อุตสาหการ 

3(1-6-4) ENGIE103 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
อุตสาหการ 

3(1-6-4) 

34061101 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3(2-3-5) ENGIE104 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3(2-3-5) 
34061102 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะ

แผ่น 
3(2-3-5) ENGIE106 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะ

แผ่น 
3(2-3-5) 

34061061 การฝึกงานเครื่องมือกล 1(0-6-1) ENGIE105 การฝึกงานเครื่องมือกล 1(0-3-1) 
34061062 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะ

แผ่น 
1(0-6-1) 

 
ENGIE107 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะ

แผ่น 
1(0-3-1) 

34060105 การประลองวิศวกรรมการวัด
และตรวจสอบ 

2(1-3-3) 
 

ENGIE108 การประลองวิศวกรรมการวัด
และตรวจสอบ 

2(1-3-3) 
 

34060201 การประลองวิศวกรรมการ
ทดสอบวัสดุ 

- 

2(1-3-3) 
 

- 
 
ENGIE109 การประลองวิศวกรรมการ

ทดสอบวัสดุ 

 
 

3(2-3-5) 
 

34061201 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) 
34062201 การศึกษางาน 3(2-2-5) ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
34062301 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6 ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
34062303 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(2-2-5) ENGIE114 วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 3(3-0-6) 
34062304 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
34062305 การวางแผนและควบคุมการ

ผลิต 
3(3-0-6) 

 
ENGIE116 การวางแผนและควบคุมการ

ผลิต 
3(3-0-6) 

34060398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 

1(0-3-1) 
 

ENGIE117 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

1(0-3-1) 
 

34064301 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
34060499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(1-6-4) ENGIE119 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 3(1-6-4) 
34062306 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

 
ENGIE120 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

 
- - ENGIE121 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1) 
- - ENGIE122 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล

ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
1(0-3-1) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
34060402 การเตรียมความพร้อมการเป็น

วิศวกรอุตสาหการ 
1(0-3-1) 

 
ENGIE123 การเตรียมความพร้อมการเป็น

วิศวกรอุตสาหการ 
1(0-3-1) 

 
34060302 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุต

สาหการ 
6(0-40-0) 

 
ENGIE124 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม    

อุตสาหการ 
6(0-40-0) 

 
34060303 การฝึกงานทางวิศวกรรม 
               อุตสาหการ 

3(0-40-0) 
 

ENGIE125 การฝึกงานทางวิศวกรรม 
              อุตสาหการ 

3(0-40-0) 
 

34060304 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 3(2-3-5) ENGIE126 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 3(2-3-5) 
วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต  วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต  

- - ENGIE201 วิศวกรรมเครืองมือ 3(3-0-6) 
- - ENGIE202 งานเครื่องมือกล 3(3-0-6) 
- - ENGIE203 กระบวนการข้ึนรูป 3(3-0-6) 
- - ENGIE204 ระบบควบคุมอัติโนมัติ 3(3-0-6) 
- - ENGIE205 วิศวกรรมการเชื่อม 3(2-3-5) 
- - ENGIE206 การออกแบบโลหะแผ่น 3(2-3-5) 
- - ENGIE207 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 3(2-3-5) 
- - ENGIE208 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) 
- - ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

ออกแบบ 
3(2-3-5) 

- - ENGIE210 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
การผลิต 

1(0-3-1) 

- - ENGIE211 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 3(1-6-4) 
- - ENGIE212 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 3(2-3-5) 
- - ENGIE213 การเตรียมความพร้อมการเป็น

วิศวกรการผลิต 
1(0-3-1) 

- - ENGIE214 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการ
ผลิต 

6(0-40-0) 

- - ENGIE215 การฝึกงานทางวิศวกรรมการ
ผลิต 

3(0-40-0) 

- - ENGIE111 การศึกษางาน 3(3-0-6) 
วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์  วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์  

- - ENGIE301 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

3(3-0-6) 

- - ENGIE302 การจัดการสินค้าคงคลังและ
คลังสินค้า 

3(2-3-5) 

- - ENGIE303 การออกแบบการขนส่งและการ
กระจายสินค้า 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
- - ENGIE304 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-3-1) 
- - ENGIE305 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม      

โลจิสติกส์ 
6(0-40-0) 

- - ENGIE306 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ  
โลจิสติกส์ 

3(2-3-5) 

- - ENGIE307 การจ าลองแบบปัญหา 3(2-3-5) 
- - ENGIE308 ระบบการวางแผนทรัพยากร

องค์กร 
3(2-3-5) 

- - ENGIE309 เตรียมโครงงานวิศวกรรม      
โลจิสติกส์ 

1(0-3-1) 

- - ENGIE310 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 3(0-9-3) 
- - ENGIE311 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 3(2-3-5) 
- - ENGIE312 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ      

โลจิสติกส์ 
3(3-0-6) 

- - ENGIE313 การบริหารการจัดซื้อ     3(3-0-6) 
- - ENGIE314 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับ       

โลจิสติกส์ 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  3. กลุ่มวิชาชีพเลือก  
วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ  วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ  
34060305 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 

- 
1(0-3-1) - 

ENGIE127 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม 
 

2(1-3-3) 
34060401 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม 

- 
1(0-3-1) - 

ENGIE128 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม 
 

2(1-3-3) 
34061305 เครื่องมือกลอัตโนมัติ 3(2-3-5) ENGIE129 เครื่องมือกลอัตโนมัติ  3(2-3-5) 
34061307 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) ENGIE130 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) 
34061317 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(2-3-5) ENGIE130  กระบวนการผลิตพอลิเมอร์  3(2-3-5) 

- - ENGIE131 วัสดุผสม 3(3-0-6) 
- - ENGIE132  วัสดุเซรามิกทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

34062308 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) ENGIE133 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) 
34062310 การวิเคราะห์ต้นทุนและ 

งบประมาณอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) ENGIE134  การวิเคราะห์ต้นทุนและ 

              งบประมาณอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

34062313 การบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGIE135  การบริหารงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
34062402 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6) ENGIE136  การประกันคุณภาพ  3(3-0-6) 
34063302 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) ENGIE137  ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์   

               อุตสาหกรรม  
3(3-0-6) 

34063304 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3(3-0-6) ENGIE138  ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
- - ENGIE139 การบริการจัดการระบบ 3(3-0-6) 

34061304 คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน
ออกแบบ 

3(2-3-5) 
 

ENGIE141 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 

3(2-3-5) 

- - ENGIE201 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6) 
- - ENGIE207 วิศวกรรมงานหล่อโลหะ  3(2-3-5) 

34061316 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) ENGIE208 การอบชุบโลหะ 3(2-3-5) 
34061313 การตรวจสอบงานเชื่อม 3(2-3-5) ENGIE216 การตรวจสอบงานเชื่อม 3(2-3-5) 
34065201 การออกแบบชิ้นส่วน    

เครื่องจักรกล 
3(2-2-5) 
 

ENGIE219 การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล  

3(3-0-6) 

34061303 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะ
และจับงาน 

3(2-3-5) ENGIE228 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะ 
              และจับงาน                

3(2-3-5) 

34061301 วิศวกรรมงานหล่อ 3(1-6-4) - - 
34061312 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ออกแบบและการผลิต 
3(2-3-5) 
 

- - 

34061302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3(2-3-5) - - 
34061306 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3(2-3-5) - - 
34061308 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม 3(2-3-5) - - 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
34061309 โลหะวิทยาการเชื่อม 3(1-6-4) - - 
34061310 เทคโนโลยีระบบท่อ

อุตสาหกรรม 
3(2-3-5) 

 
- - 

34061311 กระบวนการตัดปาดผิวโลหะ 3(3-0-6) - - 
34061314 การออกแบบงานเชื่อม 3(3-0-6) - - 
34061315 มาตรฐานและข้อก าหนดในงาน

เชื่อม 
3(3-0-6) - - 

34061401 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ
ขั้นสูง 

3(2-3-5) 
 

- - 

34061402 การออกแบบแม่พิมพ์ขั้นสูง 3(1-6-4) - - 
34061403 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม

ขั้นสูง 
3(3-0-6) 

 
- - 

34061404 การควบคุมและการประกัน
คุณภาพงานเชื่อม 

3(3-0-6) 
 

- - 

34062307 การบริหารงานบุคคล 3(3-0-6) - - 
34062309 คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม     

อุตสาหการ 
3(3-0-6) - - 

34062311 การตัดสินใจ 3(3-0-6) - - 
34062312 หลักการตลาด 3(3-0-6) - - 
34062401 การศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ 
3(3-0-6) - - 

34062403 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการทางวิศวกรรม 

3(3-0-6) - - 

34062404 การจ าลองสถานการณ์ 3(2-3-5) - - 
34063301 พ้ืนฐานวิศวกรรมการผลิต 

อัตโนมัติ 
3(3-0-6) - - 

34063303 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) - - 
34063305 การควบคุมพีแอลซี 3(2-3-5) - - 
34063306 การควบคุมมอเตอร์ในงาน

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) - - 

34063307 เทคโนโลยีเซนเซอร์ส าหรับ
งานควบคุมอัตโนมัติ 

3(3-0-6) - - 

34063401 โรงงานอัตโนมัติ 3(3-0-6) - - 
34063402 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) - - 
34064302 การยศาสตร์ 3(3-0-6) - - 
34064401 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) - - 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
34064402 การควบคุมมลภาวะ

สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) - - 

33064201 การจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6) - - 
33065306 การควบคุมมลพิษน้ าจาก

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

 
- - 

33064405 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(3-0-6) - - 
33065412 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 
 

- - 

33064406 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) - - 
33063401 การควบคุมเสียงและระบบ

สั่นสะเทือน 
3(3-0-6) 
 

- - 

31071101 หลักมูลของวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) - - 
31073101 วิศวกรรมความร้อนและของไหล 3(3-0-6) - - 
31073203 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) - - 
31073315 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) - - 
31073423 พลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6) - - 
34065301 กลศาสตร์เครื่องจักรกลการ

ผลิต 
3(2-3-5) - - 

วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต  วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต  
- - ENGIE108 การประลองวิศวกรรมการวัด

และตรวจสอบ     
2(1-3-3) 

- - ENGIE110 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 3(2-3-5) 
- - ENGIE111 การศึกษางาน  3(3-0-6) 
- - ENGIE130 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ 3(2-3-5) 
- - ENGIE216 การตรวจสอบงานเชื่อม 3(2-3-5) 
- - ENGIE217 การออกแบบกระสวนงานหล่อ 3(2-3-5) 
- - ENGIE218 คอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ออกแบบขั้นสูง 
3(2-3-5) 

- - ENGIE219การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล 

3(3-0-6) 

- - ENGIE220 การออกแบบงานเชื่อม 3(3-0-6) 
- - ENGIE221 มาตรฐานและข้อก าหนดในงาน

เชื่อม  
3(3-0-6) 

- - ENGIE222 การควบคุมและการประกัน
คุณภาพงานเชื่อม 

3(3-0-6) 

- - ENGIE223 โลหะวิทยาการเชื่อม 3(2-3-5) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
- - ENGIE224 การจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 

- - ENGIE225 กลศาสตร์เครื่องจักรกลการผลิต 3(2-3-5) 
- - ENGIE226 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3(2-3-5) 
- - ENGIE227 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
- - ENGIE228 การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะ

และจับงาน                
3(2-3-5) 

วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์  วิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์  
- - ENGIE111 การศึกษางาน 

ENGIE112 การวิจัยด าเนินงาน 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- - ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
ENGIE115 การควบคุมคุณภาพ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

- - ENGIE315 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

1(0-3-1) 

- - ENGIE316 การจัดการโซ่อุปทานเชิงนิเวศน์ 2(2-0-4) 
- - ENGIE317 การจัดการการผลิตและปฎิบัติ

การ 
3(3-0-6) 

- - ENGIE318 การตัดสินใจเพ่ือการ
บริหารงานโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

 
1.คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.1 นายกิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
1.2 รศ.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการ กรรมการ 
1.3 ผศ.วัชรินทร์  สิทธิเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการเชียงใหม ่ กรรมการ 
1.4 นายไกรสร  วงษ์ปู่ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการตาก กรรมการ 
1.5 นายพิเชษฐ์  เวศนารัตน์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการเชียงราย กรรมการ 
1.6 นายพิทูร  นพนาคร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการล าปาง กรรมการ 
1.7 นายค ารณ  แก้วผัด อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.8 นายวัชรากร  ชัยวัฒนพิพัฒน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.9 ผศ.มนวิภา  อาวิพันธุ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.10 นายแมน ตุ้ยแพร่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.11 ผศ.นเรศ  อินต๊ะวงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.12 ผศ.วรเชษฐ์  หวานเสียง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.13 ผศ.ปรีชา  ช่างย้อม อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.14 นายพุทสายัน นราพินิจ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.15 นายมานิตย์  อินทร์ค าเชื้อ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.16 นายสมหมาย  สารมาท อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.17 ผศ.บรรเจิด  แสงจันทร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.18 ผศ.ภาคภูมิ  จารุภูมิ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.19 นายนริศ  อินต๊ะวงค์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.20 นายอัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.21 นายอภิชาต  ชัยกลาง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.22 ผศ.สุรพงศ์  บางพาน อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.23 นายพิพัฒน์  หมื่นเป็ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.24 นายกานต์  วิรุณพันธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.25 ผศ.จ ารัส  ทาค าวัง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.26 ผศ.พิบูลย์  เครือค าอ้าย อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.27 นายจิรวัฒน์ วรวชิัย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.28 ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.29 นายทวีศักดิ์ มโนสืบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.30 ผศ.เชวง  อยู่ยืนยง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.31 ผศ.ทศพร เงินเนตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.32 ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.33 นายนรุตม์  คล้ายเคลื่อน อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
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1.34 นายธนารักษ์  สายเปลี่ยน อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.35 นายกิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.36 นายมาโนช  น าฟู อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.37 นายธวัชชัย  ไชยลังการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.38 นายวุฒิชัย  หีบค า อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.39 นายอุกฤษฏ์ ธนทรัพย์ทวีพิศาล อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.40 นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.41 นายนิวัฒน์ชัยใจค า อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.42 นายพีรวัตร ลือสัก อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.43 นายสมควร สงวนแพง อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.44 นายก าพล จินตอมรชัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.45 นางสาวมนินทรา ใจค าปัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.46 ผศ.พงศกร สุรินทร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.47 นายสรายุทธ  มาลัยพันธุ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.48 นางสาววิรัลพัชร  พรหมจรรย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.49 นางวรัญชรา อุประทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
2.1 ด้านวิชาการ 

1) รศ.ดร.วัสสนัย  วรรธนัจฉรยิา รองศาสตราจารย์/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) ผศ.ดร.สมเจตน์  พัชรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.2 ด้านวิชาชีพ 
 1) รศ.ศันสนีย์  สุภาภา       ผู้แทนสภาวิศวกร รองศาสตราจารย์/ภาควิชาวิศวกรรม 

 อุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          2) นายนพดล  วิริยะตระกูลธร     ประธานบริษัท/บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล 
  พรีซิชั่น โปรดักส์ จ ากัด 

2.3 ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
 1) นายจีระศักดิ์  เกาะสูงเนิน รองหัวหน้าวิศวกรคุณภาพ/บริษัท ฮอนด้า  
  ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2) นายเกียรติศักดิ์  มีขันทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท/บริษัทแอดวานซ์   
  เซอร์เฟส จ ากัด 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ค ำสั่งคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ที่ ๑๖๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

------------------------------- 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.2558และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. 
๒๕๕๒ ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้ใช้หลักสูตรดังกล่ำวกับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไปอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งผู้มีรำยนำมต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมอะตสำหกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ดังนี้ 

ที่ปรึกษา 
๑.  ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิกำรบดีด้ำนวิชำกำรประธำนกรรมกำร 
๒.  ผศ.สมเกียรติ วงษ์พำนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
๓.  นำยกิจจำ ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
๔.  รศ.โกศล โอฬำรไพโรจน์ รองคณบดีด้ำนวิชำกำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 

มีหน้าที่ให้ค ำปรึกษำด้ำนต่ำงๆให้กำรพัฒนำปรับปรุงรำยละเอียดของหลักสูตรด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ และส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
1. ผศ.วัชรินทร์  สิทธิเจริญ ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์สมศักดิ์ อรรคทิมำกูล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

ต ำแหน่ง คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนวิชำกำร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

3. รองศำสตรำจำรย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์                กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ต ำแหน่ง กรรมกำรสภำวิศวกร 

4. รองศำสตรำจำรย์รังสรรค์ วงศ์สรรค์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
 สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
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5. นำงสมสมร วงศ์รจิต กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรพิเศษ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรเทียบคุณวุฒิ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

6. นำยบรรเจิด ดอนเนตรงำม กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรมำตรฐำนอำชีพ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 

7. นำยค ำรณแก้วผัด กรรมกำร 
8. ผศ.ศุภชัย  อัครนรำกุล กรรมกำร 
9. ผศ.วรเชษฐ์หวำนเสียง กรรมกำร 
10. นำยกำนต์  วิรุณพันธ์ กรรมกำร 
11. นำงสำวอมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล กรรมกำร 
12. นำยสมควร  สงวนแพง กรรมกำร  
13. นำงสำวมนินทรำ  ใจค ำปัน กรรมกำร 
14. นำยแมน  ตุ้ยแพร่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
1. นำยกิจจำ  ไชยทนุ ประธำนกรรมกำร 
2. รศ.ดร.วัสสนัย  วรรธนัจฉริยำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

ต ำแหน่งอำจำรย์ภำควชิำวิศวกรรมอุตสำหกำรหนว่ยงำนคณะวิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
3. ผศ.ดร.สมเจตน์  พัชรพันธ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุภำยนอก 

ต ำแหน่งอำจำรย์ภำควชิำวิศวกรรมวัสดุหน่วยงำนคณะวิศวกรรมศำสตรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
4. รศ.ศันสนีย์  สุภำภำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

ต ำแหน่งผู้แทนสภำวิศวกร ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรหน่วยงำนคณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

5. นำยนภดล วิริยะตระกูลธร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ต ำแหน่งประธำนบริษัทหน่วยงำนบริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนลพรีซิชั่น โปรดักส์ จ ำกัด 

6. นำยจีระศักดิ์  เกำะสูงเนิน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่งรองหัวหน้ำวิศวกรคุณภำพหน่วยงำน บริษัท ฮอนด้ำออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 

7. นำยเกยีรติศักดิ์  มีขันทอง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท หน่วยงำน บริษัทแอดวำนซ์  เซอร์เฟส จ ำกัด 

8. นำยค ำรณแก้วผัด กรรมกำร 
9. ผศ.ศุภชัย  อัครนรำกุล กรรมกำร 
10. ผศ.วรเชษฐ์หวำนเสียง กรรมกำร 
11. นำงสำวอมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล กรรมกำร 
12. นำยสมควร  สงวนแพง กรรมกำร 
13. นำงสำวมนินทรำ  ใจค ำปัน กรรมกำร 
14. นำยแมน  ตุ้ยแพร่ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้าที ่ พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

 
สั่ง  ณ  วันที่ 9 ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

     (นายกิจจา  ไชยทนุ) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติ และผลงานวิชาการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ        ล าดับที่ 1 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล     นายค ารณ  แก้วผัด 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2550 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2538 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

แมน ตุ้ยแพร่, เกียรติศักดิ์ มีขันทอง, ค ารณ แก้วผัด, มนวิภา อาวิพันธุ์. (2558). “การศึกษาและ
การวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของรอยเชื่อมพอกแข็งและผิวเคลือบแข็งที่เตรียมจากวัสดุ
ลวดแบบแกนคอมโพสิต.”การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2558 Thailand Welding and Inspection Technology Conference ระหว่าง
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 : จังหวัดชลบุรี. หน้า 139-148. 

 
6.2  บทความ 

แมน ตุ้ยแพร่, ค ารณ แก้วผัด.(2560). “การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะผิวเชื่อมพอกแข็งด้วยลวด
เชื่อมแบบแกน Cr-Nb-Ni-Fe based และ Cr-Mo-W-Fe based ที่เชื่อมด้วยการเชื่อม
แบบ Gas Metal Arc Welding.”วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. 
มกราคม – เมษายน 2560.หน้า 1-15. 

 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
   ไม่มี 
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 7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…20….ปี  
เขียนแบบวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
การประกันคุณภาพ 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 ไม่มี 
 

      (ลงชื่อ) ......................................................... 

(นายค ารณ  แก้วผัด) 
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 ล าดับที่ 2 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายวัชรากร  ชัยวัฒนพิพัฒน์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ 2542 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพายัพ 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ 2538 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

วัชรากร  ชัยวัฒนพิพัฒน์, ชาลิณี  พิพัฒนพิภพ, มณีรัตน์ มณีวรรณ์, กฤตนัย  ดอนกวนเจ้า, และ   
ธนาวุฒิ  ศรีหล้า.(2559).“การเพ่ิมประสิทธิภาพเตาผลิตก๊าซเชื้อเพลิงแบบอากาศไหลลง.”
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 7-8 
กรกฎาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น.หน้า 982-987. 

 วัชรากร  ชัยวัฒนพิพัฒน์, วินัย  อินทนนท์, ณัฐพล  แปงสาย, วศิน แย้มไสว, ปรัชญา ไชยอ้าย, และ 
ชาลิณี  พิพัฒนพิภพ.(2559).“การออกแบบและพัฒนาเครื่องระเบิดเส้นใยไผ่ด้วยความดัน
ไอน้ าแรงดันสูง (ขนาดเล็ก).”การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 
พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 : จังหวัดขอนแก่น.หน้า 2031-2036. 

 
6.2  บทความ 

 ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…20….ปี  
วิศวกรรมความปลอดภัย 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

        (นายวัชรากร  ชัยวัฒนพิพัฒน์) 
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ล าดับที่ 3 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นางสาวมนวิภา  อาวิพันธุ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท Auburn University ,USA M.IE. Industrial Engineering 2535 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
วศ.บ. 

 
วิศวกรรมอุตสาหการ 2533 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

แมน ตุ้ยแพร่, เกียรติศักดิ์ มีขันทอง,ค ารณ แก้วผัด, มนวิภา อาวิพันธุ์. (2558). “การศึกษาและ
การวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของรอยเชื่อมพอกแข็งและผิวเคลือบแข็งที่เตรียมจาก
วัสดุลวดแบบแกนคอมโพสิต.”การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการ
ตรวจสอบ  ประจ าปี  2 558  Thailand Welding and Inspection Technology 
Conference ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 : จังหวัดชลบุรี. หน้า 139-148. 

 
6.2  บทความ 
 ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…18….ปี  
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
สถิติวิศวกรรม 
การวิจัยด าเนินงาน 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 ไม่มี 
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

(นางสาวมนวิภา  อาวิพันธุ์) 
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      ล าดับที่ 4 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายแมน ตุ้ยแพร่                     
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์    
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วัสดุศาสตร์ 2556 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ 2545 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2538 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

แมน ตุ้ยแพร่, เกียรติศักดิ์ มีขันทอง, ค ารณ แก้วผัด, มนวิภา อาวิพันธุ์. (2558). “การศึกษาและ
การวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของรอยเชื่อมพอกแข็งและผิวเคลือบแข็งที่เตรียมจากวัสดุ
ลวดแบบแกนคอมโพสิต.”การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2558 Thailand Welding and Inspection Technology Conference ระหว่าง
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 : จังหวัดชลบุรี. หน้า 139-148. 
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6.2  บทความ 
แมน ตุ้ยแพร่, ค ารณ แก้วผัด. (2560). “การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะผิวเชื่อมพอกแข็งด้วยลวด

เชื่อมแบบแกน Cr-Nb-Ni-Fe based และ Cr-Mo-W-Fe based ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมแบบ 
Gas Metal Arc Welding.”วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ปีที่  13 ฉบับที่  1. 
มกราคม – เมษายน 2560.หน้า 1-15. 

 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…20….ปี  
โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม  
วัสดุวิศวกรรม  
กระบวนการผลิต  
เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
   
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

        (นายแมน ตุ้ยแพร่) 
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      ล าดับที่ 5 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายนเรศ  อินต๊ะวงค์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

ปร.ด. เทคโนโลยีวัสดุ 2547 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ 2542 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมการผลิต 2538 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
ไม่มี 

6.2 บทความ 
Naret Intawong, Alongkot Darajang, Sittichai Udomsom, Thitipong Yoochooshai and 

Chatchawan Kantala, ( 2557)  “ An Annular Rotating- Die Technique in 
Extrusion Process:  Effect of Mandrel Rotating Speed on Extrudate Swell 
Behavior of HDPE Parison” International Polymer Processing April 2014      
Vol. 29, No. 5, pp. 607-615. 

 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
   ไม่มี 

 
 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Naret+Intawong%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Alongkot+Darajang%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Sittichai+Udomsom%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Thitipong+Yoochooshai%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Chatchawan+Kantala%22
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…11….ปี  
วัสดุวิศวกรรม 
การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 
กระบวนการผลิต 

  
7.1.2  ระดับปริญญาโท……1…….ปี  

Selected Topic in Design and Manufacturing Engineering 
 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

- การสอบวิทยานิพนธ์  ของนายปาณัสม์ กาลนิล นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ในวัน
พุธ ที่ 9 พฤษภาคม  2555 เวลา 18.00 น.  ณ  ห้อง 0204 อาคารชูชาติ ก าภู ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  อินต๊ะวงค์) 
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วิชาเอก วิศวกรรมการผลิต         ล าดับที่ 6 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายวรเชษฐ์  หวานเสียง  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2553 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2542 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ไม่มี  
 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

วรเชษฐ์  หวานเสียง. (2556).  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2D.ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2556 เชียงใหม่ : 
เฟ้ืองฟ้าก็อปปี้ซ็อบ, 2556, 399 หน้า. 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……13…….ปี  
เขียนแบบวิศวกรรม 
ออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
การอบชุบโลหะ 

  
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์  หวานเสียง) 
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      ล าดับที่ 7 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายปรีชา  ช่างย้อม 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2547 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2539 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

ปรีชา ช่างย้อม. (2559). การออกแบบและผลิตอุปกรณ์จับงานเพ่ือผายปากรูเรียวบนชิ้นงานที่มี 
  อุปสรรคกีดขวางบนเครื่องกัดตั้ง. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ: 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559. หน้า 1413-1417. 
ปรีชา ช่างย้อม.(2555). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุทดแทนส าหรับการผลิตหัวฉีดล่าง

ของเครื่องตัดโลหะด้วยลวดกระแสไฟฟ้า. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสา
หการ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.วันที่ 17-19 ตุลาคม 2555. หน้า 1387-1391. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 18 ปี  
เขียนแบบวิศวกรรม 
กระบวนการผลิต 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 2 
สถิติวิศวกรรม 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 1 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี 
 
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ช่างย้อม) 
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ล าดับที่ 8 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายพุทสายัน  นราพินิจ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2549 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2539 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ไม่มี 

    6.2 บทความ 
พุทสายัน  นราพินิจ, ศิริชัย  ต่อสกุล, และ สมหมาย  สารมาท. (2559).“การศึกษาสมบัติเชิงกลใน

กระบวนการชุบแข็งของการเชื่อมเหล็กกล้า AISI 1045 ด้วยแรงเสียดทานส าหรับ
อุตสาหกรรมการเชื่อมเพลา.”วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 
– มิถุนายน 2559. หน้า 122 – 133. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
      ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 18 ปี  
การวางแผนและควบคุมการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ 
การประลองการทดสอบวัสดุ 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................. 

                                                                         (นายพุทสายัน นราพินิจ) 
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      ล าดับที่ 9 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2.ชื่อ – สกุล   นายมานิตย์   อินทร์ค าเชื้อ  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2545 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

มานิตย์ อินทร์ค าเชื้อและ วิสุทธิ์  บัวเจริญ.(2559). “การพัฒนาเตาอบสมุนไพร โดยใช้ลมร้อนจาก
เตาแก็สหัวอินฟราเรด.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ  :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559. หน้า 1434-1440. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 11 ปี  
Welding & Sheet Metal Technology 
Engineering Economy 

  
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

(นายมานิตย์ อินทร์ค าเชื้อ) 
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ล าดับที่ 10 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายสมหมาย      สารมาท  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2550 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2543 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ไม่มี 
 

6.2  บทความ 
พุทสายัน  นราพินิจ, ศิริชัย  ต่อสกุล, และ สมหมาย  สารมาท. (2559).“การศึกษาสมบัติเชิงกล

ในกระบวนการชุบแข็งของการเชื่อมเหล็กกล้า AISI 1045 ด้วยแรงเสียดทานส าหรับ
อุตสาหกรรมการเชื่อมเพลา”.วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  มกราคม  – 
มิถุนายน 2559. หน้า 122 – 133.  

สมหมาย  สารมาท, และพิเชษฐ์  ทานิล. (2558). “การออกแบบและสร้างเตาผึ่งใบชาแบบเป่าลม
เย็นโดยใช้พลังงานน้ าส าหรับ ชุมชนหมู่บ้านดอยปู่หมื่น อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่”. 
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  มกราคม  – เมษายน 2558. 
หน้า 105 – 114. 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……7…….ปี  
Engineering Drawing  
Foundry and Welding 

  
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

(นายสมหมาย    สารมาท) 
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ล าดับที่ 11 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายภาคภูมิ จารุภูมิ  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วัสดุศาสตร์ 2553 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. วัสดุศาสตร์ 2549 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. วัสดุศาสตร์ 2545 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ไม่มี 
 

6.2  บทความ 
Parkpoom Jarupoom and Pharatree Jaita.(2558) “Enhanced Magnetic Performance 

of Lead- Free ( Bi0. 5 Na0. 5)  Tio3- CoFe2o4 Magnetoelectric Ceramics. ” 
Electron Mater Latt.,Vol.11 No.5.pp.788-794. 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ปี  
วัสดุวิศวกรรม 
โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

  
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

(นายภาคภูมิ จารุภูมิ) 
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ล าดับที่ 12 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายสุรพงษ์  บางพาน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2547 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2543 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

สุรพงษ์ บางพาน, พีรพันธ์ บางพาน, ธิติกานต์ บุญแข็ง, วิทยา อินทร์สอน, อรุณ อุ่นไธสง . 
(2558). “การหาค่าที่ดีที่สุดส าหรับการกลึงแกนลูกหินขัดข้าวด้วยวิธีการทากุชิ.” การ
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ : กรุงเทพมหานคร.วันที่ 6-7 สิงหาคม 
2558.หน้า 7-14. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…….17…….ปี  
วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต 

  
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

     (นายสุรพงษ์  บางพาน) 
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ล าดับที่ 13 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายวิวัฒน์ สิงใส  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 2552 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2539 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

วิวัฒน์ สิงใส, นทีชัย ผัสดี, เชษฐ อุทธิยัง, สุวิช มาเทศน์ และคณะ.(2559). “การศึกษาอิทธิพล
ของรัศมีบ่าดายในกระบวนการลากขึ้นรูปกล่องสี่เหลี่ยมผื่นผ้า.” การประชุมวิชาการ
ราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.ระหว่าง
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559. หน้า 203-207. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…….18...…….ปี  
วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต 

  
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

     (นายวิวัฒน์ สิงใส) 
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วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ        ล าดับที่ 1 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายกานต์  วิรุณพันธ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

วศ.ม. เทคโลโลยีวัสดุ 2547 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร์ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2537 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

กานต์  วิรุณพันธ์. (2560). “การสร้างเตาอบก าจัดสีเคลือบเพ่ือเพ่ิมปริมาณการได้คืนของเนื้  
อโลหะในกระบวนการ รีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม”, การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย
ครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0” วันที่ 26-27 มกราคม 2560          
ณ หอประชุมพญาง าเมือง : มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 500-511. 

กานต์  วิรุณพันธ์.(2558). “การศึกษาวิธีการเทน้ าโลหะที่มีผลต่อโครงสร้างระดับมหภาคและ
คุณสมบัติทางกลของโลหะอลูมิเนียมผสมเกรดหล่อ” การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ (CRCI)  ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 74-79. 

กานต์   วิรุณพันธ์, ธนารักษ์  สายเปลี่ยน, มาริสา  หน่อทัพ.(2558).“การศึกษาอิทธิพลของ
กรรมวิธีทางความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างคุณสมบัติทางกลและการสึกหรอของรอยเชื่อม
พอกผิวใบตีย่อยแกลบ”. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (CRCI) ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2558 วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส    
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 326-331. 
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6.2  บทความ 
       ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……23…….ปี  
วัสดุวิศวกรรม 
การประลองวิศวกรรมทดสอบวัสดุ 
โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

(นายกานต์  วิรุณพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



286 

 

 ล าดับที่ 2 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายจ ารัส  ทาค าวัง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

2547 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร์ 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
 

2532 
 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

จ ารัส  ทาค าวัง. (2557). “การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต”การประชุมทาง
วิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 3.ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา - มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 
364-373. 

 
6.2  บทความ 
      ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี……10…….ปี  
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

เครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ารัส  ทาค าวัง) 
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ล าดับที่ 3 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2.ชื่อ – สกุล   นายพิบูลย์  เครือค าอ้าย 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2548 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2544 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

พิบูลย์ เครือค าอ้าย, ทศพร เงินเนตร. (2559).“ผลของขนาดผงถ่านซังข้าวโพดที่มีต่อคาร์บอนที่ผิว
ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าในกระบวนการแพ็คคาร์บูไรซิ่ง”การประชุมทางวิชาการพะเยา
วิจัยครั้งที่ 5. “วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา. หน้า 101-105. 

ธวัชชัย ไชยลังการ, พิบูลย์  เครือค าอ้าย, วุฒิชัย หีบค า. (2559). “การศึกษาและเปรียบเทียบ
ความเรียบผิวชิ้นงานหล่อแบบทรายชื้น ระหว่างทราย ซิลิก้ากับทรายแม่น้ ายม”. การ
ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 5.  วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญา
ง าเมือง มหาวิทยาลัย. หน้า 113-122. 

 
6.2  บทความ 
      ไมมี่ 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี………10….ปี  
กระบวนการผลิต 
การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์  เครือค าอ้าย) 
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           ล าดับที ่4 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2.ชื่อ – สกุล   นายจิรวัฒน์ วรวชิัย  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ 
 

2553 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2547 
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2539 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ไม่มี 
 

6.2  บทความ 
จิรวัฒน์ วรวิชัย, ทวีศักดิ์ มโนสืบ, จ าเนียร แดงเถิน, พุทธสายัน นราพินิจ, ศรายุทธ หอมแก่น

จันทร์ และอุเทน ตองอ่อน ,(2559).“การลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา
โรงงานดาเดียร์เซรามิกในจังหวัดล าปาง”, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร , ปีที่ 
10, ฉบับที่ 2, เดือนกนัยายน 2559.หน้า 43-53. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……10…….ปี  
การศึกษางาน 
การควบคุมคุณภาพ 
สถิติส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

 (นายจิรวัฒน์ วรวิชัย) 
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ล าดับที่ 5 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2.ชื่อ – สกุล   นายไกรสร  วงษ์ปู่ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. วิศวกรรมการผลิต 2552 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตตาก 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
 

2547 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

มาโนช  นาฟู, ธงชัย เบ็ญจลักษณ์,  ไกรสร วงษ์ปู่, จ ารัส  ทาคาวัง.  (2559). “การพัฒนา
กระบวนการขึ้นรูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต” การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 3. 
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญาง าเมือง : มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 
364-373. 

 
6.2  บทความ 
       ไม่มี 
 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี……7…….ปี  
เขียนแบบวิศวกรรม 
วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

 (นายไกรสร  วงษ์ปู่) 
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ล าดับที่ 6 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายทวีศักดิ์  มโนสืบ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ค.อ.ด. การบริหาร
อาชีวศึกษา 

2553 

5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

2544 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2546 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ไม่มี 

6.2  บทความ 
  

จิรวัฒน์ วรวิชัย, ทวีศักดิ์ มโนสืบ, จ าเนียร แดงเถิน, พุทธสายัน นราพินิจ, ศรายุทธ หอมแก่น
จันทร์ และอุเทน ตองอ่อน ,(2559).“การลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา
โรงงานดาเดียร์เซรามิกในจังหวัดล าปาง”, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร , ปีที่ 
10, ฉบับที่ 2, เดือนกันยายน 2559.หน้า 43-53. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……33…..ปี  
  การควบคุมคุณภาพ 
  การวิจัยด าเนินงาน 
  การประกันคุณภาพ 
  สถิติส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
  เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  
                                                                (ลงชือ่) ................................................................. 

       (นายทวีศักดิ์  มโนสืบ) 
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ล าดับที่ 7 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายธงชัย  เบ็ญจลักษณ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมระบบการ
ผลิต 

2546 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2538 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

มาโนช  นาฟู, ธงชัย เบ็ญจลักษณ์,  ไกรสร วงษ์ปู่, จ ารัส  ทาคาวัง.  (2559). “การพัฒนากระบวนการ
ขึ้นรูปส่วนเว้าครกหินแกรนิต” การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 3 “ ระหว่างวันที ่
28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 364-373. 

 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……20…..ปี  
  เขียนแบบวิศวกรรม 
  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
  การประกันคุณภาพ 
  สถิติส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
  การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  
                                                                (ลงชือ่) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  เบญ็จลักษณ์) 
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ล าดับที่ 8 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายทศพร  เงินเนตร 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมโลหะการ 2549 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเทเวศร์ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2536 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

พิบูลย์ เครือค าอ้าย, ทศพร เงินเนตร. (2559). “ผลของขนาดผงถ่านซังข้าวโพดที่มีต่อคาร์บอนที่
ผิวของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ าในกระบวนการแพ็คคาร์บูไรซิ่ง”การประชุมทางวิชาการ
พะเยาวิจัยครั้งที่ 5.ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญาง าเมือง :  
มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 101-105. 

 
6.2  บทความ 

          ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี……17…..ปี  
 โลหะวิทยาฟิสิกส์ 
  วัสดุวิศวกรรม 
 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม 

  โลหะและการประยุกต์ 
  ปฏิบัติการอบชุบโลหะส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม 
  เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  
 

      (ลงชื่อ) ................................................................. 

       (นายทศพร  เงินเนตร) 
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ล าดับที่ 9 

 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
1.หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ช่ือ-สกุล  นายธนารักษ์  สายเปลี่ยน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุติ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

 5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมการ
จัดการ 

2556 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก 

บธ.บ. การจัดการ
อุตสาหกรรม 

2551 
 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนแบบตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
6.1 งานวิจัย (ผมงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

กานต์   วิรุณพันธ์,ธนารักษ์  สายเปลี่ยน , มาริสา  หน่อทัพ.(2558). “การศึกษาอิทธิพลของ
กรรมวิธีทางความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างคุณสมบัติทางกลและการสึกหรอของรอยเชื่อม
พอกผิวใบตีย่อยแกลบ”. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (CRCI) ครั้งที่ 
2 ประจ าปี 2558 วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส     
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่. หน้า 326-331. 

 
6.2 บทความ   
           ไม่มี 
 
6.3 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1 ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญาตรี 9 ปี 

 การประลองวิศวกรรมการวัดและการตรวจสอบและวัดงาน 
 การออกแบบอุปกรณ์น าแจะและจับงาน 
 การจัดการวิศวกรรม 

 
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

    ( นายธนารักษ์  สายเปลี่ยน ) 
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ล าดับที่ 10 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายธวัชชัย  ไชยลังการ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ 2556 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ล้านนาตาก 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-

เชื่อมประกอบ 
2549 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ธวัชชัย ไชยลังการ, จ ารัส  ทาค าวัง  และพิบูลย์  เครือค าอ้าย. (2560) “เครื่องคั่วพริก”. การ
ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพ่ือประเทศไทย 4.0”  
ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญาง าเมือง : มหาวิทยาลัยพะเยา. 
หน้า 475-480. 

ธวัชชัย ไชยลังการ, พิบูลย์  เครือค าอ้าย, วุฒิชัย หีบค า. (2559) “การศึกษาและเปรียบเทียบ
ความเรียบผิวชิ้นงานหล่อแบบทรายชื้น ระหว่างทราย ซิลิก้ากับทรายแม่น้ ายม”. การ
ประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 5.ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุม
พญาง าเมือง : มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 113-122. 

 
6.2  บทความ 
 ไม่มี 
  
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 9 ปี  
การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

          
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       ( นายธวัชชัย  ไชยลังการ ) 
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ล าดับที่ 11 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายวุฒิชัย   หีบค า 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ 2553 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ล้านนา ตาก 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

เชื่อมประกอบ 
2549 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ธวัชชัย ไชยลังการ, พิบูลย์  เครือค าอ้าย, วุฒิชัย หีบค า. (2559). “การศึกษาและเปรียบเทียบ
ความเรียบผิวชิ้นงานหล่อแบบทรายชื้น ระหว่างทราย ซิลิก้ากับทรายแม่น้ ายม”.         
การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่  5 .ระหว่างวันที่  28-29 มกราคม 2559              
ณ หอประชุมพญาง าเมือง : มหาวิทยาลัย. หน้า 113-122. 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.2  ระดับปริญญาตรี……8…….ปี  
วิศวกรรมงานหล่อโลหะ 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

          
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (นายวุฒชิัย  หีบค า) 
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ล าดับที่12 1210 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายสมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมระบบการ
ผลิต  

2544 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเทเวศร์ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2533 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

นฤมล กูลศิริศรีตระกูล, บุณฑริก รอดบ ารุง, เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ์ และสมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล. 
(2558). “การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรและอาหารของพรรณไม้ในป่าชุมชนต าบลนา
โบสถ์ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก.” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมกับการ
พัฒนาประเทศ.ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.ระหว่างวันที่ 21 – 22 
กรกฎาคม 2559.หน้า 138-147. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……34…..ปี  
  เขียนแบบวิศวกรรม 
  เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

  
                                                           (ลงชื่อ) ................................................................. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล) 
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วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ        ล าดับที่ 1 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายพีรวัตร  ลือสัก  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2550 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

พีรวัตร  ลือสัก และวรพจน์ ศิริรักษ์. (2558). “การศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมส าหรับการขึ้น
รูปแผ่นอัดจากผักตบชวา”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2558.ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 : กรุงเทพฯ. หน้า 756 – 762. 

พีรวัตร  ลือสัก และวรพจน์ ศิริรักษ์. (2557). การศึกษากระบวนการขึ้นรูปแผ่นฉนวนอัดจาก
ข้าวโพด. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10: เครือข่าย
วิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน. ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2557 : พิษณุโลก. 
หน้า274 – 281. 

วรพจน์ ศิริรักษ์ และ พีรวัตร  ลือสัก. (2556). “การเพ่ิมผลผลิตของกระบวนการผลิตขนมจีนโดย
ใช้วิธีการศึกษางาน”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 
2556.ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556 : ชลบุรี. กลุ่มที่ 9 Work Study and 
Productivity (WSA) .หน้า 38 – 46. 

 
6.2  บทความ 
        ไม่มี 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…4….ปี  
วัสดุวิศวกรรม 
กระบวนการผลิต 
การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น  
เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น 
การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 
วิศวกรรมเครื่องมือ 
เขียนแบบวิศวกรรม 
วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

         ไม่มี 
 

 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
        (นายพีรวัตร  ลือสัก) 
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ล าดับที่ 2 

 
 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นายนิวัฒน์ชัย ใจค า 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 

5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2547 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

นิวัฒน์ชัย ใจค า. (2557). “การหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมในการหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร” 
การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิชัย ครั้งที่  10 . ประจ าปี 2557.ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร : จังหวัดพิษณุโลก.ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2557. 
หน้า 1036 - 1046. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  
 การควบคุมคุณภาพ  

การควบคุมคุณภาพในระบบโลจิสติกส์  
การวิจัยด าเนินงาน  
การวางแผนและควบคุมการผลิต  
สถิติวิศวกรรม  
การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ  
การออกแบบการขนส่งและกระจายสินค้า 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็น กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 ไม่มี 

 

                                                                (ลงชือ่) …………………………………………………......... 

 (นายนิวัฒน์ชัย ใจค า) 
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ล าดับที่ 3 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล   นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2552 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล, จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร, สุรชัย อ านวยพรเลิศ และปาริชาติ อ านวยพรเลิศ. 
(2558). “การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองส าหรับการผลิตน้ ามันไบโอ
ดีเซลจากน้ ามันกากหมู”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2558 : กรุงเทพมหานคร. ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558.หน้า 459 
ถึง 465 

Jirapatpong Senabut , Yuth Nontakoat , Pratsanee Wanglow , Worapot Sirirak , Amornrat  
Pinchaimoon , Peerawat Luesak.  (2013) .  “The Studies on Procedure 
Optimization for Production of Petrochemicals from Waste 
Thermoplastics” .  The 3rd Khon Kaen UniversityInternational and 
National Conference on Sustainable Rural Development 2013 under 
the heading “Local Community; The Foundation of Development of 
the ASEN Economic Community”. 9 - 10 May 2013. 78 – 81. (in Thai) 
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อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล และจิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร. (2556). “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับ
การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันไส้ปลาด้วยกระบวนการทรานเอสเทอร์ริฟิเคชั่น”.  
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 2556 
ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ“ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน. ระหว่าง
วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2556 : ขอนแก่น. หน้า 72 – 75. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……4…….ปี  
การศึกษางาน  
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  
วิศวกรรมความปลอดภัย  
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
อุณหพลศาสตร์  

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี  
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

  (นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล)  
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วิชาเอก วิศวกรรมโลจิสติกส ์        ล าดับที่ 4 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล     นายก าพล จินตอมรชัย 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมโลจิติกส์
และการจัดการโซ่

อุปทาน 

2557 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเชียงราย 

ค.อ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

2546 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

อาทิตย์ ลือโฮ้ง, สุทธิเกียรติ ขัตตะละ และ ก าพล จินตอมรชัย. (2560) “การก าจัดสินค้าที่ไม่มีความ
เคลื่อนไหวโดยวิเคราะห์จากต้นทุนคลังสินค้าในอนาคต”. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 : จังหวัดพะเยา. ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560. หน้า 1265 ถึง 
1271. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
           ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 

    7.1  ประสบการณ์การสอน 
7.1.1  ระดับปริญญาตรี……10…….ปี  

วิศวกรรมซอฟท์แวร์ขั้นพื้นฐาน 
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
การจัดการโซ่อุปทานเชิงนิเวศน์ 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 
การออกแบบการขนส่งและกระจายสินค้า 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 ไม่มี 
 

                                                                  (ลงชื่อ) ......................................................... 
           (นายก าพล จินตอมรชัย) 
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ล าดับที่ 5 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล     นายสมควร สงวนแพง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

วศ.ม. การจัดการเทคโนโลยี
วิศวกรรม  

2556 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตเชียงราย 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2545 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ธ ารงศักดิ์ ปานันตา, สมควร สงวนแพง และ สุจิตตา หงส์ทอง, ไอรวิน สุริยะ. (2560). “การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการขนส่ง กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวง พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย – จังหวัดพะเยา” การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 : จังหวัดพะเยา. ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560.   
หน้า 2696 - 2701. 

6.2  บทความ 
ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
           ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…8….ปี  
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
วงจรไฟฟ้า 1 
วงจรไฟฟ้า 2 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
นิวเมติกส์ 
PLC 
เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
เครื่องกลไฟฟ้า 1 
เครื่องกลไฟฟ้า 2 
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
การจ าลองแบบปัญหา 
สถิติวิศวกรรม 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 ไม่มี 
 

                                                                  (ลงชื่อ) ......................................................... 
           (นายสมควร สงวนแพง) 
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ล าดับที่ 6 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ชื่อ – สกุล     นายวรพจน์ ศิริรักษ์    
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2549 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

ภาคพายัพ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2546 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

พีรวัตร  ลือสัก และวรพจน์ ศิริรักษ์. (2556). “การพัฒนาสายการผลิตขนมจีนโดยใช้วิธีการ
ออกแบบและวางผังโรงงาน”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2556.ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2556 : ชลบุรี. กลุ่มที่ 12 Others 
that Related to Industrial Engineering (OIE) หน้า 82 – 88. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
           ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี…10….ปี  
วิชาวัสดุวิศวกรรม 

วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 

วิชาการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 

วิชาสถิติวิศวกรรม 

วิชาเขียนแบบวิศวกรรม 

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

 ไม่มี 
    

                                                                  (ลงชื่อ) ......................................................... 
           (นายวรพจน์  ศิริรักษ์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



320 

 

วิชาเอก วิศวกรรมการผลิต         ล าดับที่ 1 
 
 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ช่ือ – สกุล   นางสาวมนินทรา ใจค าปัน 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2549 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2542 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

สุทธิพงษ์ ต๊ะพันธ์, สุเมธ ปะละใจ, ปรีชา ขานหยู่ และมนินทรา ใจค าปัน.(2560 ). “การวัด
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัดเรืองชนะแพ็คกิ้ง”. 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6” : ณ หอประชุมพญาง า
เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2560. : จังหวัด
พะเยา. หน้า 420 – 430. 

ทนาการ เดชค าฟู, พชรพล ตรงเพียรเลิศ, และมนินทรา ใจค าปัน.(2558 ). “การใช้หลักการ
ออกแบบและวางผังอย่างเป็นระบบ : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัดเรืองชนะแพ็คกิ้ง
จ ากัด”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5:2558    
การพัฒนางานวิจัย รากฐานส าคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล. ระหว่างวันที่         
17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558. : จังหวัดภูเก็ต. หน้า 1483 – 1496.  
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6.2 บทความ 
คมกริช เมืองมูล นัดฐ์พร กาแต และมนินทรา ใจค าปัน. (2559). “การศึกษาเวลามาตรฐานในการ

ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก : กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง”. วารสาร
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2559).ISSN2186-
668x. หน้า 107 – 121. 

กิตติพงษ์ ประสงค์การ, วุฒิไกร กันทะหมื่น, อจลวิชญ์ แสนป่ง, พงศกร สุรินทร์ และมนินทรา ใจ
ค าปัน.(2558). “การประเมินปัจจัยเสี่ยงท่าทางการท างานในกระบวนการผลิตเส้น
ขนมจีน: กรณีศึกษา”. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎล าปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม  2559). ISSN1906-5337.
หน้า 59 – 70. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……10…….ปี  
การควบคุมคุณภาพ 

การวางแผนและควบคุมการผลิต 

การจ าลองสถานการณ์ 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (นางสาวมนินทรา  ใจค าปัน) 
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      ล าดับที่ 2 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ช่ือ – สกุล   นายพงศกร สุรินทร์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 2551 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม 2547 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

จีรพัส อุดสุข, จิตรทิวัส ประมูลสิน  และพงศกร สุรินทร์. (2560). “การประเมินความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล”. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6". ระหวา่งวันที่ 26 – 27 มกราคม 
พ.ศ. 2560. : จังหวัดพะเยา. หน้า 413 – 419. 

จีรวัฒน์ รสกลิ่นกันทา, ต้อม เครือเนตร, อาณัติ เตรียมแรง, พงศกร สุรินทร์ และวิรัลพัชร 
พรหมจรรย์. (2559). “การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นใบยาสูบ”. การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี 2559 เฉลิมฉลอง 80 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ระหว่างวันที่1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559. : จังหวัด
อุตรดิตถ์. หน้า 43 – 50. 

 
 
 
 
 

http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
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6.2 บทความ 
พงศกร สุรินทร์ , นคร ดวงแก้ว และนัทธพงษ์ ฉุนตู. (2559). “การออกแบบและสร้างเก้าอ้ี     

การยศาสตร์ส าหรับห้องเรียนบรรยาย” .วารสารวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม  2559). ISSN2186-668x. หน้า 72 – 86. 

พงศกร สุรินทร์, ศิริพงษ์ หมูค า, ศรชัย ปอนตา และสุเทพ มหัคคตจิตต์. (2558). “การประเมิน
ท่าทางการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการซ่อมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์”.วารสาร
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่  5 ฉบับที่  1 (มกราคม – มิถุนายน   2558) . 
ISSN2186-668x. หน้า 13 - 29.  

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……7…….ปี  
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
การเตรียมโครงการงานอุตสาหกรรม 
โครงการงานอุตสาหกรรม 
การยศาสตร์ 
เขียนแบบวิศวกรรม 
วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์) 
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ล าดับที่ 3 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ช่ือ – สกุล   นายสรายุทธ  มาลัยพันธุ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 2551 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม 2546 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

พงษ์ดนัย จันทร์สุ, วีรชัย แซ่เฒ่า, ศุภกิจ ละอองค า, และสรายุทธ  มาลัยพันธุ์. (2559). “การ
ออกแบบและสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 35 วัตต์ กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัด
ล าปาง.” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6: 2559 
45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช้นวัตกรรม
น าสังคม. ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559.: จังหวัดภูเก็ต. หน้า 1047 – 1063. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี…13…….ปี  
การควบคุมมลภาวะและการบ าบัดของเสีย 

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 
วิศวกรรมงานเชื่อม 
หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม 
การจัดห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (นายสรายุทธ  มาลัยพันธุ์) 
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      ล าดับที่ 4 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ช่ือ – สกุล   นายพิทูร นพนาคร 

3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท Universiti Putra Malaysia, 
Malaysia 

M.S. Manufacturing       
Systems Engineering 

2546 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเทเวศร์ 

ค.อ.บ. 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ 2533 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

พิทูร นพนาคร, วิรัลพัชร พรหมจรรย์, ธนากร ค าเขื่อน, เอกชัย กันสุยะ และวิชิตชัย วังสะปัญญา.
(2559). “การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดขั้วล าไย”. การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2559. ระหว่างวันที่3 - 4 ตุลาคม พ.ศ.2559. : จังหวัด
กรุงเทพฯ. หน้า 57 – 60. 

พิทูร นพนาคร, วิรัลพัชร พรหมจรรย์, นพคุณ แก้วบุญเรือง, นิพิฐพนธ์ ค าตาบุตร และอนุชา อารี
โอ๊ด. (2559). “การออกแบบสร้างเครื่องย่อยขวดแก้ว”. การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2559. ระหว่างวันที่3-4 ตุลาคม พ.ศ.2559. : จังหวัด
กรุงเทพฯ. หน้า 61 – 64. 
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6.2  บทความ 
ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี……26…….ปี  
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 
โครงการงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 

วัสดุในงานวิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (นายพิทูร นพนาคร) 
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ล าดับที่ 5 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ 
2. ช่ือ – สกุล   นางสาววิรัลพัชร   พรหมจรรย์ 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 2555 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2552 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

จีรวัฒน์ รสกลิ่นกันทา, ต้อม เครือเนตร, อาณัติ เตรียมแรง, พงศกร สุรินทร์ และ วิรัลพัชร 
พรหมจรรย์.(2559). “การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นใบยาสูบ”. การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี 2559 เฉลิมฉลอง 80 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ระหว่างวันที่1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559. : จังหวัด
อุตรดิตถ์. หน้า 43 – 50. 

พิทูร นพนาคร,วิรัลพัชร พรหมจรรย์, ธนากร ค าเขื่อน, เอกชัย กันสุยะ และวิชิตชัย วังสะปัญญา. 
(2559). “การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดขั้วล าไย”. การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2559. ระหว่างวันที่3 - 4 ตุลาคม พ.ศ.2559. : จังหวัด
กรุงเทพฯ. หน้า 57 – 60. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
  

http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
http://www.northern.ac.th/research/p/document/timeline/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.2 ระดับปริญญาตรี…2…….ปี  
การศึกษางาน 
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
การประกันคุณภาพ 
การทดสอบวัสดุวิศวกรรม  

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

       (นางสาววิรัลพัชร   พรหมจรรย์) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กับหลักสูตรวิศวกรรม         

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
1. องค์ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับทุกสาขาวิชาชีพ 

1. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์และการจ าลอง (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations)หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่างๆใน
รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์การจ าลองระบบการออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลองระบบ
ป้อนกลับและการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics)หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืนๆที่กระท ากับระบบเชิงกลรวมทั้งการวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆมา
กระท า 

3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics)หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหลหลักการพลศาสตร์ของของไหลการเคลื่อนที่ของความร้อนระบบทาง
ความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials)หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่
อยู่บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสารการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปและการเกิดปฏิกิริยาของ
สสารการประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆรวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy)หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันกระบวนการผลิตการขนส่งเป็นต้นรวมถึงกลไกหรือหลักการ
การเปลี่ยนรูปของพลังงานและรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
ส าหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)หมายถึง
เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นวงจรและระบบไฟฟ้าอุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสัญญาณเป็นต้นรวมไปถึงการประยุกต์ ใช้งานด้วยเทคโนโลยี
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management)หมายถึงเนื้อหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมมาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8. องค์ความรู้ที่ เกี่ ยว เนื่ องทางชีว วิทยาสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม ( Biology Health and 
Environment) หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานที่
เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาอุตสาหการ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
ENGCC303วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)    x     
ENGIE102กระบวนการผลิต(Manufacturing Processes)     x  x  
ENGIE104เทคโนโลยีเครื่องมือกล(Machine Tools Technology)       x  
ENGIE106 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น (Welding and Sheet 
Metal Technology) 

      x  

ENGIE109 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวสัดุ (Engineering Material 
Testing Laboratory) 

 x       

2)กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
ENGIE111 การศึกษางาน (Work Study) x        
ENGIE118วิศวกรรมความปลอดภยั (Safety Engineering)       x x 
3)กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ (Quality Systems) 
ENGIE115การควบคุมคณุภาพ (Quality Control) x        
4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economic and Finance) 
ENGIE113เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) x        
5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ (Production and Operations Management) 
ENGIE112การวิจัยด าเนินงาน (Operations Research) x        
ENGIE116การวางแผนและควบคมุการผลิต (Production Planning and 
Control) 

x        

ENGIE120การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design) x        
6) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial Engineering 
Techniques) 

ENGIE119โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Project) x x x x x x x x 

ENGIE124สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Co-operative 
Education in Industrial Engineering) 

x x x x x x x x 
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3. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาอุตสาหการ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)วิชาเอกวิศวกรรมการผลิต 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
ENGIE201วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering)    x     
ENGIE205วิศวกรรมการเช่ือม (Welding Engineering)    x     
ENGIE217การออกแบบกระสวนงานหล่อ (Foundry Pattern Design)    x     
ENGIE207วิศวกรรมงานหล่อโลหะ (Foundry Engineering)    x     
ENGIE208 การอบชุบโลหะ(Heat Treatment)    x     
ENGIE212วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ(Engineering Material Testing)    x     
         
ENGIE223โลหะวิทยาการเชื่อม(Welding Metallurgy)    x     
ENGIE220การออกแบบงานเชื่อม(Design of Weldment)    x     
ENGIE228การออกแบบอุปกรณ์น าเจาะและจับงาน (Jig and Fixture 
Design) 

 x  x x    

ENGIE221มาตรฐานและข้อก าหนดในงานเชื่อม(Welding Standards and 
Specifications) 

   x     

ENGIE222 การควบคุมและการประกันคุณภาพงานเช่ือม(Quality Control 
and Quality Assurance for Welding) 

   x     

ENGIE227กลศาสตร์วสัดุ(Mechanics of Materials)  x       
ENGIE102กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)    x x    
2)กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
ENGIE116การวางแผนและควบคมุการผลิต(Production Planning and 
Control) 

x        

ENGIE118วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)       x x 
ENGIE111การศึกษางาน(Work Study)     x   x 
3)กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ (Quality Systems) 
ENGIE115การควบคุมคณุภาพ (Quality Control) x        
4) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economic and Finance) 
ENGIE113เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) x        
5) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ (Production and Operations Management) 
ENGIE120การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design) x      x  
6) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial Engineering 
Techniques) 
ENGIE210การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต  (Production 
Engineering Pre-Project) 

      x  

ENGIE211โครงงานวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering Project) x x x x x x x x 

ENGIE214 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการผลิต(Co-operative Education 
in Production Engineering) 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ENGIE215การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต(Production Engineering 
Practice)  

x x x x x x x x 
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4. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาอุตสาหการ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) x     x   
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)  x       
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)    X     
ENGIE101สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)       X  
ENGIE102กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)     x  x  
ENGIE140 อุณหพลศาสตร์(Thermodynamics)   x      
ENGIE301การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply 
Chain Management) 

      x  

ENGIE302การจัดการสินค้าคงคลงัและคลังสินค้า (Inventory and 
Warehouse Management) 

x      x  

ENGIE303การออกแบบการขนส่งและการกระจายสินคา้ (Freight 
Transport Distribution and Degign) 

x    x  x  

ENGIE304การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา (Pre - Cooperative Education)       x  
ENGIE305สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมโลจสิติกส์ (Co-operative 
Education in Logistics Engineering ) 

x    x  x  

ENGIE306เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์(Information 
Technology for Logistics) 

x      x  

ENGIE307การจ าลองแบบปัญหา (Simulation Modeling) x    x  x  
ENGIE308ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 
Planning) 

x      x  

ENGIE316การจัดการโซ่อุปทานเชิงนิเวศน์ (Lean and Green Supply 
Chain Management) 

      x x 

ENGIE309เตรยีมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Pre-Logistics Project)       x  
ENGIE310โครงงานวิศวกรรมโลจสิติกส์ (Logistics Engineering Project) x    x  x x 
ENGIE311การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ (Design of Material Handling) x x   x  x  
ENGIE312การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์ (Strategic 
Management for Logistics) 

    x  x  

ENGIE318 การตัดสินใจเพื่อการบริหารงานดา้นโลจิสติกส์ (Decision 
Making for Logistics) 

x      x  

ENGIE313การบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)     x  x  
ENGIE314ระบบบรรจภุัณฑส์ าหรบัโลจสิติกส์ (Packaging Systemfor 
Logistics) 

      x  

ENGIE317การจัดการการผลติและปฎิบัติการ (Production and 
Operation Management) 

x    x  x  

ENGIE103 การฝึกพ้ืนฐ 
 

      x  
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
านทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Basic Industrial Engineering Training) 
ENGIE113เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering  Economic) x      x  
ENGIE115การควบคุมคณุภาพ (Quality Control) x        

 
 

 
 
 




