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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

25500081105988
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
B.Eng. (Industrial Engineering)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ

ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือปฏิบัติการ
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สภาวิชาชีพ............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่...........เดือน....................พ.ศ................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร
8.2 วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
8.3 วิศวกรความปลอดภัย
8.4 วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
8.5 วิศวกรขาย
8.6 วิศวกรออกแบบ
8.7 วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร
8.8 นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นางสาววรฤทัย ชูเทียร
เลขประจาตัวประชาชน 3-1799-00015-67-7
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Industrial Engineering)
Oregon State University, USA (2014)
M.S. (Engineering Management)
Portland State University, USA (2008)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
9.2 นายปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ
เลขประจาตัวประชาชน 3-1020-02751-45-9
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2540)
9.3 นายสุขุม โฆษิตชัยมงคล
เลขประจาตัวประชาชน 3-7301-00036-93-5
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2540)
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2533)
9.4 นายมนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์
เลขประจาตัวประชาชน 3-1104-00540-49-9
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
อศ.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2530)
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9.5 นายสิทธิชัย แซ่เหล่ม
เลขประจาตัวประชาชน 3-5699-00238-16-8
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
University of Nottingham, UK (2003)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ตลาดส่งออกของไทยจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการขยายตัวนี้เองที่ทาให้ภาคการผลิตและการขนส่งของไทยต้อง
ปรับตัวเพื่อพัฒนาด้านผลิตภาพ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและการจัดการด้านคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขั น ที่มีแนวโน้ มเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นการเร่งพัฒ นาบุค ลากรที่มีความรู้ความสามารถ ศัก ยภาพ ทักษะ
ประสบการณ์และกระบวนการคิดอย่างมีระบบ ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการจึงมีความสาคัญอย่างมากในการ
สนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปูอนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย เพื่อรองรับ
การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปิดการค้าเสรีอาเซียนทาให้ มีการหลั่งไหลของประชากร นักลงทุน และแรงงานชาวต่างชาติ เข้า
มาในประเทศมากขึ้นวิศวกรท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้สามารถทางานร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั้ง
ทางด้านภาษาและวัฒ นธรรม รวมทั้งวิศวกรต้องมีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาการสามารถคิดและตัดสินใจแก้ ไข
ปัญหาโดยยึดหลักของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภ ายนอกที่กล่าวมาข้างต้นจึงจาเป็นต้องพัฒ นาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรั บ เปลี่ ยนได้ตามแนวโน้มของการแข่งขันและการขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรมและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ งานทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ มีความพร้อมที่จะทางานทั้งภายในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความรู้ที่
ทันสมัย และสามารถนาความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสู ตรได้สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของมหาวิทยาลั ยที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้
พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาและการสร้าง
ความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
มีไว้ดังนี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร
12.2.2 ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรม
12.2.3 บริการวิชาการแก่สังคม
12.2.4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
จานวน 33 วิชา คือ
081 101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
081 102
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
081 103
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
082 101
มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
082 102
มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
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082 103
082 104
082 105
082 106
082 107
082 108
082 109
082 110
083 101
083 102
083 103
083 104
083 105
083 106
083 107

ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
อารยธรรมโลก
(World Civilization)
อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
ดนตรีวิจักษ์
(Music Appreciation)
ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข
(Art of Living and Working for Happiness)
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)

มคอ. 2

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(3-0-6)
3(3-0-6)
(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music Culture)
083 109
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Living)
083 110
กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Activities for a Creative Life)
083 111
ประสบการณ์นานาชาติ
3(3-0-6)
(International Experience)
083 112
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Social Development)
084 101
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
084 102
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
084 103
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
084 104
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
084 105
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
084 106
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
084 107
พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
084 108
โลกและดาราศาสตร์
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
13.1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จานวน 13 วิชา คือ
600 101
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
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600 102

ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(Technical English for Applied Science)
600 111
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
(Clean Technology and Environment)
600 112
อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
(Food and Life Style)
600 113
ศิลปะการดารงชีวิต
(Art of Living)
600 114
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer
Applications for Food Research)
600 115
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
(Biotechnology and Life Quality)
600 116
ภาวะผู้นากับการพัฒนา
(Leadership and Development)
600 117
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
(Energy and Environment for Life)
600 118
ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
(Business for Everyday Life)
600 119
ไฟฟูาและความปลอดภัย
(Electricity and Safety)
600 120
การตลาดและการเงิน
(Marketing and Finance)
600 121
เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
(Network Technology and Communication)
13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 9 วิชา คือ
511 104
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
(Calculus for Engineers I)
511 105
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
(Calculus for Engineers II)

มคอ. 2

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(3-0-6)
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(3-0-6)
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511 206
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คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics)
513 100
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
513 105
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory)
514 101
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics I)
514 102
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics II)
514 103
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory I)
514 104
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory II)
13.1.4 หมวดวิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จานวน 3 วิชา คือ
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
615 224
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Thermofluids for Engineer)
615 225
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
1(0-3-0)
(Thermofluids Laboratory)
13.1.5 หมวดวิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา จานวน 2 วิชา คือ
618 120
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental of Electrical Engineering)
618 121
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Electrical EngineeringLaboratory)
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13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ จานวน 11 วิชา
619 201
ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
1(0-3-0)
(Spreadsheet Laboratory for Engineering)
619 313
การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
619 331
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
619 421
การควบคุมสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory Control)
619 431
การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Forecasting)
619 432
ระบบการจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management System)
619 433
วิศวกรรมระบบ
3(3-0-6)
(System Engineering)
619 434
คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(Quality in Service Industry)
619 436
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต
3(3-0-6)
(Industrial Product and Production Design)
619 441
การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB
3(3-0-6)
(Computer Programing with MATLAB)
619 442
เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
13.1.7 หมวดวิชาเฉพาะที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จานวน 1 วิชา คือ
620 101
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
614 201
เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
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3(2-3-4)

มคอ. 2

12

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ ด้านการผลิต และด้าน
การวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยบัณฑิตที่จบสาเร็จการศึกษานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นา และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
เป็ น หลั กสู ต รที่มุ่ง เน้ น การผลิ ตบัณฑิ ตให้ มี ความรู้ที่ ทัน สมัย รองรับ กับ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทางด้านการผลิตและการจัดการ มีทักษะในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการออกแบบ การปรับปรุงระบบการผลิต และการดาเนินงาน รวมทั้ง
ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติ และมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีของกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการจัดการและ
การผลิต
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝุรู้และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อสังคม
รวมทั้งมีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่
สกอ. กาหนดภายในระยะเวลา 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ รายงานผลการประเมินความพึง
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และสถานประกอบการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญภายใน
ระยะเวลา 2 ปี

กลยุทธ์
1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่
เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ภายในระยะเวลา 2 ปี
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์
และสื่อสาร

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่คณาจารย์

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
จานวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผล
ทีเ่ น้นพัฒนาการของผู้เรียน
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ
1. จานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้าน
2. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม–ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม–พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน–สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัว
การดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากการดาเนินชีวิตมัธยมศึกษาหลายประการ
เช่น การแข่งขันในการเรียน หรืออิสระในการใช้ชีวิต ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อ
การเรียน เมื่ออยู่ห่างจากผู้ปกครองนักศึกษาจาเป็นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบ
การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาบางคนใช้เวลาไปอย่างไม่เกิดประโยชน์ เช่น เล่นเกมส์หรือการเที่ยวเตร่
เป็นต้น ปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการเงิน
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2.3.2 ปัญหาการเรียน
วิธีเรี ย นในมหาวิทยาลัยเป็นวิธีที่ผู้ เรียนต้องมีความรับผิดชอบสู งต้องทบทวนบทเรียนและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง กอปรกับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่จะมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอยู่มาก เช่น กิจกรรม
ซ้อมเชียร์ และการต้อนรับน้องใหม่ เป็นต้น ทาให้นักศึกษาใหม่พบปัญหาด้า นการเรียน เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่
สามารถทาการบ้านได้ หรือมีคะแนนสอบต่ากว่าที่ควร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้
คาแนะนาในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.4.2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการจัดให้มีการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา
ในช่วงก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกลุ่มของ
รายวิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้น อีกทั้งปรับระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาให้ทัดเทียมกัน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
35(5*)
35(5*)
รวม
40
80
120
155(5*)
155(5*)
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40
40
( )* หมายถึง จานวนนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560
320,000
1,200,000
5,620,456
7,140,456

2561
640,000
2,400,000
6,507,323
9,547,323

ปีงบประมาณ
2562
1,200,000
4,140,000
7,411,404
12,751,404

2563
2564
1,600,000 1,600,000
5,520,000 5,520,000
8,333,721 8,675,208
15,453,721 15,795,208

มคอ. 2

16

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2560

2561

ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
4,778,644
5,065,363
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
600,172.25
1,200,320
ทุนการศึกษา
50,000
50,000
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
320,000
640,000
รวม (ก)
5,748,816
6,955,683
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
241,640
241,640
ค่าครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา
1,200,000
1,200,000
หลักสูตร
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
1,441,640
1,441,640
รวม (ก)+(ข)
7,190,456 8,397,323
จานวนนักศึกษา
40
80
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
179,761
104,967
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 101,000 บาท ต่อปี

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

5,369,284
1,800,480
50,000
1,200,000
8,419,764

5,691,441 6,032,928
2,400,640 2,400,640
50,000
50,000
1,600,000 1,600,000
9,742,081 10,083,568

241,640
1,200,000

241,640
1,200,000

241,640
1,200,000

1,441,640 1,441,640 1,441,640
9,861,404 11,183,721 11,525,208
120
160
160
82,178
69,898
72,033

2.7 ระบบการศึกษา
[ / ] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา คือ
แผนการศึกษาปกติและแผนการศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่ งทั้งสองแผนการศึกษามีความแตกต่างกัน คือ แผนการ
ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาจะมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ช าความรู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านจริ ง ในโรงงาน
อุตสาหกรรม นักศึกษาจะฝึกสหกิจศึกษาในตาแหน่งวิศวกรของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นการส่ งเสริม
ประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะเลือกแผนการศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะต้องมีผลการเรียนดีและสนใจที่จะเข้าร่วมแผนสหกิจศึกษา โดยแจ้งความประสงค์กับหลักสูตรได้หลังจาก
จบการศึกษาชั้นปีที่ 2
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
จานวน
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปทีก่ าหนดโดยคณะวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า
108 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
47 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
55 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร (สหกิจศึกษา)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
จานวน
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปทีก่ าหนดโดยคณะวิชา จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า
108 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
47 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
61 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบวิชานั้นๆ ดังนี้
081 มหาวิทยาลัยศิลปากร
082 มหาวิทยาลัยศิลปากร
083 มหาวิทยาลัยศิลปากร
084 มหาวิทยาลัยศิลปากร
511 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
513 ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์
514 ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์
600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
619 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
620 สาขาวิชาวัสดุขนั้ สูงและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เลขสามหลักหลังเป็นเลขบอกรหัสวิชาดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ
1
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4
2
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 2
3
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 3
4
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 4
เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา คือ
0
=
กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านทางวิศวกรรม
1
=
กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
2
=
กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย
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3
=
กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านคุณภาพ
4
=
กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
5
=
กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านการจัดการการผลิตและดาเนินการ
6
=
กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านการบูรณาการ
9
=
กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านอื่น ๆ
เลขตัวที่สาม หมายถึงลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ล ะรายวิช ากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่ว โมงบรรยาย (บ)
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมี
วิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต =

บ+ป+น
3

การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
3.1.3.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปกติ และสหกิจศึกษา) จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
081 101
081 102

(1) วิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิตประกอบด้วย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English for Everyday Use)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
(2) วิชาบังคับเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือกรายวิชาจากทั้ง 3 กลุ่มวิชา
กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ต่อไปนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
082 101
มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
082 102
มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
082 103
ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
082 104
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
082 105
อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
082 106
ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
082 107
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
082 108
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
082 109
ดนตรีวิจักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
082 110
ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
083 101
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
083 102
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
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083 103
083 104
083 105
083 106
083 107
083 108
083 109
083 110
083 111
083 112

084 101
084 102
084 103
084 104
084 105

หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
(Activities for a Creative Life)
ประสบการณ์นานาชาติ
(International Experience)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)

มคอ. 2

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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084 106
084 107
084 108

มคอ. 2

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
โลกและดาราศาสตร์
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
(3) วิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย

2 กลุ่ม ดังนี้
600 101
600 102

600 111
600 112
600 113
600 114
600 115
600 116
600 117
600 118

กลุ่มวิชาบังคับ จานวน 6 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(Communicative English for Applied Science)
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(Technical English for Applied Science)
กลุ่มวิชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จาก 11 รายวิชา ดังนี้
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
(Clean Technology and Environment)
อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
(Food and Life Style)
ศิลปะการดารงชีวิต
(Art of Living)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer Applications for Food Research)
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
(Biotechnology and Life Quality)
ภาวะผู้นากับการพัฒนา
(Leadership and Development)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
(Energy and Environment for Life)
ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
(Business for Everyday Life)

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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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600 119
600 120
600 121

ไฟฟูาและความปลอดภัย
(Electricity and Safety)
การตลาดและการเงิน
(Marketing and Finance)
เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
(Network Technology and Communication)

มคอ. 2

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

หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปกติ และสหกิจศึกษา) จานวน 47 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
511 104
511 105
511 206
513 100
513 105
514 101
514 102
514 103
514 104
614 101
614 191

แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
(Calculus for Engineers I)
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
(Calculus for Engineers II)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mathematics)
เคมีทั่วไป
(General Chemistry)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
(General Chemistry Laboratory)
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics I)
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)
วิศวกรรมพื้นฐาน
(Basic Engineering)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรอุตสาหการ
(Computer Programming for Industrial Engineers)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(1–0-2)
3(2-3-4)
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614 201

เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
614 202
สถิติวิศวกรรม
(Engineering Statistics)
614 211
กระบวนการผลิต
(Manufacturing Processes)
614 212
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
(Manufacturing Processes Laboratory)
615 112
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
615 224
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
(Thermofluids for Engineer)
618 120
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
(Fundamental of Electrical Engineering)
620 101
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
(2) กลุ่มวิชาบังคับ
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ) จานวน 55 หน่วยกิต ประกอบด้วย
614 213
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(Computer Aided Design)
614 241
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
614 251
การวิจัยดาเนินงาน
(Operations Research)
614 311
ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ
(Materials Testing Laboratory)
614 313
ระบบอัตโนมัติ
(Automatic System)
614 321
การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study)

มคอ. 2

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

2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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614 322

วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
614 331
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
614 341
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Analysis)
614 351
การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
614 352
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกร
(Energy and Environmental Management for Engineers)
614 361
การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต
(Design for Manufacturability)
614 363
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Laboratory)
614 364
การออกแบบทางวิศวกรรม
(Engineering Design)
614 391
การฝึกงานในอุตสาหกรรม
(Industrial Training)
614 451
วิศวกรรมงานซ่อมบารุง
(Maintenance Engineering)
614 461
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)
614 491
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
(Industrial Engineering Project I)
614 492
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
(Industrial Engineering Project II)
614 493
สัมมนา
(Seminar)
614 496
ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิศวกร
(English for Engineers)
*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

มคอ. 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
1*(0-3-0)
3(3-0-6)
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615 225
618 121
619 201
619 331

614 213
614 241
614 251
614 311
614 313
614 321
614 322
614 331
614 341
614 351
614 352

ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids Laboratory)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
(Spreadsheet Laboratory for Engineering)
การจัดการโครงการ
(Project Management)
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา) จานวน 61 หน่วยกิต ประกอบด้วย
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(Computer Aided Design)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
การวิจัยดาเนินงาน
(Operations Research)
ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ
(Materials Testing Laboratory)
ระบบอัตโนมัติ
(Automatic System)
การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Analysis)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกร
(Energy and Environmental Management for Engineers)

มคอ. 2

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

2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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(3-0-6)
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614 361
614 363
614 364
614 391
614 451
614 461
614 493
614 494
614 495
614 496
615 225
618 121
619 201
619 331

การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต
(Design for Manufacturability)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Laboratory)
การออกแบบทางวิศวกรรม
(Engineering Design)
การฝึกงานในอุตสาหกรรม
(Industrial Training)
วิศวกรรมงานซ่อมบารุง
(Maintenance Engineering)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)
สัมมนา
(Seminar)
เตรียมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
(English for Engineers)
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids Laboratory)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
(Spreadsheet Laboratory for Engineering)
การจัดการโครงการ
(Project Management)

*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

มคอ. 2

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1*(0-3-0)
1*(0-3-0)
9(ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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มคอ. 2

(3) กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ) จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาแขนงใดแขนงหนึ่ง
หรือหลายแขนงวิชาต่อไปนี้
แขนงด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
614 312
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตสาหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(Computer Aided Manufacturing for CNC Machining)
614 314
วิศวกรรมเครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Tool Engineering)
614 315
อบชุบเหล็ก
3(3-0-6)
(Heat Treatment of Steels)
614 316
ปฏิบัติการอบชุบเหล็ก
1(0-3-0)
(Heat Treatment of Steel Laboratory)
614 317
โลหะวิทยา
3(3-0-6)
(Mettallurgy)
614 318
ปฏิบัติการโลหะวิทยา
1(0-3-0)
(Mettallurgy laboratory)
614 411
การออกแบบแม่พิมพ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Die Design Fundamentals)
แขนงด้านด้านคุณภาพและการปรับปรุงระบบการผลิตและการดาเนินการ
614 323
การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
614 362
ปัญญาคณาในระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Computational Intelligence in Manufacturing Systems)
614 452
ระบบการผลิตแบบลีน
3(3-0-6)
(Lean Manufacturing Systems)
614 454
การจัดตารางการผลิตและการจัดลาดับการผลิต
3(3-0-6)
(Production Scheduling and Sequencing)
614 456
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-6)
(Experimental Design and Analysis)
614 462
วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0-6)
(Value Engineering)
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614 463
619 432
619 434
619 441
619 442

614 453
614 455
619 313
619 421
619 431
619 433
619 436

การจาลองสถานการณ์
(Simulation)
ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality Management System)
คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
(Quality in Service Industry)
การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB
(Computer Programing with MATLAB)
เหมืองข้อมูล
(Data Mining)
แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
กฎหมายอุตสาหกรรม
(Industrial Laws)
การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Team Building and Human Resource Management)
การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
(Transportation and Distribution Management)
การควบคุมสินค้าคงคลัง
(Inventory Control)
การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม
(Industrial Forecasting)
วิศวกรรมระบบ
(System Engineering)
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต
(Industrial Product and Production Design)

มคอ. 2

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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ. 2

หมวดวิชาเลือกเสรี (ปกติ และสหกิจศึกษา) จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาจะต้องนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกใน
หมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ

การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
ไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้
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มคอ. 2

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษา (ปกติ)

รหัสวิชา
081 101
081 102
511 104
514 101
514 103
614 101
…………..

รหัสวิชา
081 103
511 105
514 102
514 104
614 191
615 112
……………

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
วิศวกรรมพื้นฐาน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรอุตสาหการ
กลศาสตร์วิศวกรรม
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
3
17

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3
19
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รหัสวิชา
511 206
513 100
513 105
600 101
614 201
614 202
619 201
…………..…

รหัสวิชา
614 211
614 212
614 213
614 241
614 251
618 120
618 121
620 101
…………..…

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เขียนแบบวิศวกรรม
สถิติวิศวกรรม
ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
กระบวนการผลิต
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การวิจัยดาเนินงาน
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
วัสดุวิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
20

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3
22
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รหัสวิชา
600 102
614 311
614 313
614 321
614 341
614 361
615 224
615 225

รหัสวิชา
614 322
614 331
614 351
614 352
614 363
614 364
……………..

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
20

ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ
ระบบอัตโนมัติ
การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3
19

วิศวกรรมความปลอดภัย
การควบคุมคุณภาพ
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
การออกแบบทางวิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน

รหัสวิชา
614 391

ชื่อรายวิชา
การฝึกงานในอุตสาหกรรม
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
*
1 (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
-

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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รหัสวิชา
614 451
614 461
614 491
614 493
614 496
619 331
……………

รหัสวิชา
614 492
……………
……………

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
วิศวกรรมงานซ่อมบารุง
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
สัมมนา
ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิศวกร
การจัดการโครงการ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจานวน

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1*(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
16

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
2(0-6-0)
6
3
11
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3.1.4.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา
081 101
081 102
511 104
514 101
514 103
614 101
…………..

รหัสวิชา
081 103
511 105
514 102
514 104
614 191
615 112
……………

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
วิศวกรรมพื้นฐาน
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรอุตสาหการ
กลศาสตร์วิศวกรรม
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
3
17

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3
19
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รหัสวิชา
511 206
513 100
513 105
600 101
614 201
614 202
619 201
…………..…

รหัสวิชา
614 211
614 212
614 213
614 241
614 251
618 120
618 121
620 101
…………..…

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เขียนแบบวิศวกรรม
สถิติวิศวกรรม
ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
กระบวนการผลิต
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การวิจัยดาเนินงาน
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
วัสดุวิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
20

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3
22
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รหัสวิชา
600 102
614 311
614 313
614 321
614 341
614 361
615 224
615 225

รหัสวิชา
614 322
614 331
614 351
614 352
614 363
614 364
……………

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
20

ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ
ระบบอัตโนมัติ
การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3
19

วิศวกรรมความปลอดภัย
การควบคุมคุณภาพ
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
การออกแบบทางวิศวกรรม
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน

รหัสวิชา
614 391

ชื่อรายวิชา
การฝึกงานในอุตสาหกรรม
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
-

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
614 451
614 461
614 493
614 494
614 496
619 331
……………
…………..

วิศวกรรมงานซ่อมบารุง
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนา
เตรียมสหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับงานวิศวกร
การจัดการโครงการ
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
614 495

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1*(0-3-0)
1*(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
18

สหกิจศึกษา
รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
9(ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
9

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
081 101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills
for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking.
081 102

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจาวัน และใน
สถานการณ์ต่างๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความสาคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking
in everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be
able to summarize main points; practice of paragraph writing; ability to use
English as a tool for knowledge seeking.

081 103

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion
on what is read; ability to use information from reading to write; listening for main
ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking.
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082 101

มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความสาคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรง
บันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะใน
ฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงาน
ศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม
The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from
the past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression
of mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation
from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society.

082 102

มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม
และรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
สมัยมาถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของ
การสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation
which have been the foundations of human civilization from the past to the
present; contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity
and impacts on mankind in each period; analysis from the perspective of history
and relevant disciplines.

41

มคอ. 2

082 103

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง
ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหา
ร่วมสมัย อันจะนาไปสู่การสร้างสานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
The significance of philosophy, concepts and philosophical methods
related to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty;
logical thinking and analysis of contemporary issues leading to ethical
consciousness and social and personal responsibilities.

082 104

อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคาว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นาไปสู่กาเนิดของอารยธรรม
ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสาคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสม
ความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารย
ธรรมต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย
วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ใน
ปัจจุบัน
The significance of civilization; forms and fundamental factors leading to
the origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period;
the process of civilization accumulating from creativity and learning experience
and material and spiritual interaction between civilizations related to politics and
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting
present society.
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082 105

อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
พื้ น ฐานและวิ วั ฒ นาการของอารยธรรมไทย ภู มิ ห ลั ง ทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ การ
สร้างสรรค์ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม
ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on
historical background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage;
language, literature, art, religion, politics and government, the economy and
society; the effects of science and technology; the role of Thailand as a member
of the international community.

082 106

ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
การตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภู มิ ศ าสตร์ แ ละระบบนิ เ วศน์ รู ป แบบที่ ห ลากหลายของ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติใน
ประชาคมอาเซียน
The development of settlements in relation to geography and ecology.
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief,
religion, and culture. The development of architecture, its related arts and
architectural heritage. Contemporary architecture indicative of the identity of
ASEAN countries.
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082 107

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทาสมาธิ
ลักษณะของการบริกรรมและการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การนาสมาธิไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา
Meanings, objectives, methods, and stages of meditation. The
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and
meditation. Characteristics of anti-meditative states and the applications of
meditation in daily life. Meditation for study and work, including the
characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and
jhana (awareness). Concepts of Vipassana (insight) and the differences between
Samatha (serenity) and Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana
techniques. The relevance of Vipassana for global citizens.

082 108

ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ผลผลิ ตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ
ปรัชญาการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจาก
การรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย
Cultural products in art, design and architecture as reflection of
philosophy, politics, economics science and technology of western culture, effect
of the adoption of Western visual culture on Thai society.
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082 109

ดนตรีวิจักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศ
ที่สาคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่าง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีประจาชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอื่น
Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and
foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations
and folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship
between music and other art forms.

082 110

ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อตัวเองและสังคม หลักการทางานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรม
จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการดาเนินชีวิตและ
การทางานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Studying in order to understand oneself and others. Roles and
responsibility for oneself and community. Principles of cooperation. Personality
and social manners. Morals and ethics in everyday life and work. Ways of living
and working based on principles of sufficiency economy.
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083 101

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่นาไปสู่ความเสื่อม
โทรมของสิ่ งแวดล้ อ ม ธรรมชาติ และภู มินิเวศน์ ลั กษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบั น
แนวโน้มของปัญหาในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่สังคมแบบยั่งยืน
The relationship among humans, environment and geographical ecology;
the harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors
leading to degradation of natural environment and geographical ecology;
characteristics and scopes of present problems; trends of problems in the future,
the effect of the problems on human race; enhancement and involvement in
environmental management for the sustainable society.

083 102

จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติข องมนุ ษย์ ใ นด้ า นพั ฒ นา การพัฒ นาการของชี วิ ตแต่ ล ะช่ ว งวั ย ปั จจั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึง
พอใจระหว่างบุคคล การสื่อสารสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้กาลังใจ
อารมณ์ การควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครียด การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะ
ผู้นา การทางานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
Human nature focuses on development, developmental stages,
contributing factors to the development, self-perception and perception of
others, attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal
relations, principle of motivating people, emotion, emotional control and coping
with stresses, personality development, adjustment, leadership, teamwork, an
application of psychology for self improvement and to create the quality of life.
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083 103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นัยและความสาคัญของคาว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อต่อความสาเร็จในการดาเนินชีวิต การประกอบกิจหรือ
ภารกิ จ ใดๆ ก็ ตามของปั จเจกบุค คล องค์ กรและสั งคมให้ ลุ ล่ ว งไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้ โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
กาหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และ
การติดตามประเมินผล
Meanings and importance of the management. Purposes and principles of
philosophical concepts in theoretical contributing to success in life. Operation or
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently
and effectively with ethics and social responsibility. Policy and planning;
organisational behavior; organising; resource management and evaluation.

083 104

กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา
มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การปูองกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อการ
เสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา
The history of sport education, learning, training, skills development,
technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators,
physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete
and an audience, the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an
international sport or contemporary sport.

47

มคอ. 2

083 105

การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
Structure, system and processes of Thai politics; government and the
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of
the relationship between political mechanisms, government and the economy
affecting national development; analysis of the impact of globalization on
politics, government and economy.

083 106

ศิลปะการแสดงในอาเซียน
3(3-0-6)
(Performing Arts in ASEAN)
รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์ และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคม
อาเซียน จุดร่วมในเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านศิลปะการแสดง
Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing
arts in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts.

083 107

วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(Aspects of ASEAN Culture)
การก่ อ เกิ ด ของอาเซี ย นและประชาคมอาเซี ย น อั ต ลั ก ษณ์ ความหลากหลาย และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของพลเมืองอาเซียน
The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities
and the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural
communication.
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083 108

วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music Culture)
วัฒ นธรรมดนตรี ใ นประชาคมอาเซี ย น ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละพั ฒ นาการดนตรีใ นพื้ น ที่
วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสาคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน
Musical culture in the ASEAN community; history and development of
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments;
ensembles; major songs and key ASEAN composers and musicians; the
relationship between ASEAN music and other art forms; the present situation of
ASEAN music.

083 109

การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Living)
ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ชุดความคิดต่าง ๆ ที่กาหนดแบบแผนการดาเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิ
บริโภคนิยม ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภค
ทรัพยากร การอยู่อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา หน้าที่พลเมือง
Creativity and aesthetics of individual, family and community life,
including factors determining lifestyle. Examining sufficiency living, consumerism,
basic factors and facilities in human living. Understanding resource consumption,
inhabitance, social and environmental responsibility and civil duty.
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083 110

กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Activities for a Creative Life)
ความหมายและความสาคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิตอาสา คุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการทางานเป็นทีม การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิต
โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ
The meaning and importance of self-development for students. Desired
graduate attributes and the cultivation of a positive attitude as a global citizen.
The encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork
development. Lifelong learning from student development activities.

083 111

ประสบการณ์นานาชาติ
3(3-0-6)
(International Experience)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจาคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง
ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดินทางและ
ประสบการณ์ในต่างประเทศ การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง ฝึกประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอื่นในต่างประเทศโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้น ๆ
The importance and objectives of integrated learning through travels and
international experiences, including planning and preparation of trips, training for
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign
country as suggested by the Faculty of University. Knowledge and experience of
language, culture, tradition and history gained from the chosen country.

50

มคอ. 2

083 112

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Social Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดารงชีวิต
Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.
Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy.
Application of sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life.

084 101

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการอาหารของร่ า งกาย องค์ ป ระกอบอาหาร
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับ
สุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุ
ภัณฑ์ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene
and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional
problems and diseases; diseases from contamination of food preservatives and
packaging; food safety and consumer protection.

084 102

สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการ
จัดการมลพิษชนิดต่าง ๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ
Compositions and relationships of natural elements. Causes, impacts, and
management of various types of pollutants. Energy. Impact and management of
energy usage.
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084 103

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสาคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบันแนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Roles and significance of computers, information technology, and
communication in modern days. Future trends. Basic knowledge, creative
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information.

084 104

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจานวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา
เลขดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive
statistics. Index number. Interest. Income tax. Basic accounting.

084 105

โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและ
อนาคต การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in
the present and future. Development, application and management. Role and
effect of developed technology and innovation on the life, economics and social.
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084 106

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจ ากแหล่ งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปลี่ ยนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และ
นักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภท
ต่างๆ เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน
Science and technology for the creative and sustainable development of
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education,
public health environment. Examining community education resources for
science and technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and
technologists. Public communication activities, and the creation of media
resources to demonstrate the impact of science and technology on the
community.

084 107

พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
ความสาคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิต
พลังงาน สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานของอาเซียนและของโลก แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน นโยบายด้าน
พลังงานในอาเซียน ภาวะโลกร้อน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงาน
Importance of energy and environment. Types of energy. Energy
conversion technology. Situation and trend of energy use in ASEAN and in the
world. Renewable and alternative energy resources in ASEAN. Potentials of
energy production in ASEAN. Energy policies in ASEAN. Global warming.
Environmental impacts due to energy use.
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084 108

โลกและดาราศาสตร์
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
ความเป็นมาและความสาคัญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง
อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบนท้องฟูา
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and
meteorological forecasting. Astrological phenomena and observation, the solar
system, constellations and application of this knowledge in everyday life.

600 101

ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
การอ่านบทความและเขียนสรุปใจความสาคัญ การตีความหมายของสานวน การเขียน
รายงาน การเขียนจดหมายโต้ตอบและบันทึกข้อความ การเขียนประวัติส่วนตัว การติดต่อสื่อสาร
การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การแนะนาตัว การสัมภาษณ์งาน การนาเสนอด้วยวาจา
การอธิบายความ
Reading article and writing summary. Interpretation of idioms, Report
writing. Writing of corresponding letter and memorandum. Curriculum vitae
writing. Communication. English for job application. Self introducing. Job
interview. Oral presentation. Explanation.

600 102

ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนสาหรับการประยุกต์ทางเทคนิค การอ่านบทความ
และสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง
การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ
Speaking, listening, reading and writing for technical applications. Reading
of scientific and technological articles and publications. Explanation of
procedure, chart, graph and table. Abstract and article writing.
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600 111

เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
ข้อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและอิทธิพลของมนุษย์ แหล่ งของมลภาวะและ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แหล่งของพลังงานและการนาไปใช้โดยเน้นพลังงานสะอาด
เทคโนโลยี ส ะอาดและการน าไปใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมเคมี ก ารเกษตร
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอ และอุ ตสาหกรรมพลาสติก การสั งเคราะห์
สะอาดและการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
Resource limitation and human influences. Sources of pollution and their
impacts on society and environment. Energy resources and their emphasizing
clean energy. Clean technology and its applications in food industries.
agrochemical industries, pharmaceutical industries, bleaching, dyeing and textile
industries, plastic industries. Clean synthesis and environmental designs.

600 112

อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Food and Life Style)
ประโยชน์ของอาหารแต่ละประเภทในทางโภชนศาสตร์ หลักการและวิธีการถนอมอาหาร
ทั่ว ไป การสุ ขาภิบ าลอาหารเบื้ องต้ นในชีวิต ประจาวัน หลั ก เกณฑ์ที่ ใช้ใ นการเลื อกซื้อสิ นค้ า
ผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัย ภัยที่ควรระวังซึ่งปนเปื้อนมากับอาหาร สถานการณ์ของ
สินค้า อาหารไทยและแนวทางการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก
Nutritional benefits of each category of food. Principles and procedure of
typical food preservation. Basic food sanitation in daily life. Criteria for selective
purchasing of safe food. Hazard bewareness of contaminants in food. Situation
of Thai food commodity and development of Thai food products for global
markets.
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600 113

ศิลปะการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุข
ให้ กับ ชีวิต แรงบั น ดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ ความหมายและความส าคัญของ
จรรยาบรรณ จรรยาบรรณในการทางานอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับการ
ดารงชีวิตในสังคม
Life discipline. Personality development and social etiquette. Role and
responsibility to family and society. Analytical thinking. Communication and
significance. Ethics in industry. Relationship between ethics and social living.

600 114

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer Applications for Food Research)
ประเภทของสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณที่ใช้ในกระบวนการแปร
รูปอาหาร
Types of scientific and technological publications. Sources of food
science and technology information. Method of article searching. Method of
patent searching. Using software for data analysis and presentation. Using
software for calculation in food processing.
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600 115

เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Biotechnology and Life Quality)
ประวัติ วิวัฒนาการและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ เซลล์พื้นฐานของชีวิต
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านพฤกษศาสตร์
และปศุสัตว์ การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
History, evolution and fundamental of Biotechnology. Basic cells of life.
Genetically modified organism. Biotechnology for life enhancement in plant
biology, animal livestock, medicine, food industry, and environment. Ethical
issues in biotechnology.

600 116

ภาวะผู้นากับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Leadership and Development)
ความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้นา ทักษะจาเป็นในการเป็นผู้นา การพัฒนาภาวะ
ผู้นา ความแตกต่างของวัฒนธรรมสาหรับผู้นา การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการจัดการ
ความเครียด
Needs theories and leadership. Skills needed for leaders. Leadership
development. Multicultural leaders. Team building, Motivation. Human relation.
Problem solving. Decision Making. Conflict management. Communication and
controls. Stress management.

600 117

พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
ความส าคัญของพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อมต่อการดารงชีวิต พลั งงานประเภทฟอสซิล
ปัญหาการหมดไปของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ปั ญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบของภาวะ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ จากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล พลังงานทางเลือกในปัจจุบัน
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Importance of energy and environment for living. Fossil energy.
Depletion problem of fossil fuel. Global warming problem and other pollution
impacts on environment from fossil fuels. Current alternative energy.
Environmental quality standards.
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600 118

ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและวิเคราะห์การลงทุน วิธีการจัดตั้ง
สถานประกอบการ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ การบัญชี
เบื้ อ งต้ น การจั ด ท างบประมาณ กฎหมายทางธุ ร กิ จ การตลาดธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
Concept of entrepreneurship. Investment planning and analysis.
Establishment of business enterprises. Business organizational structures. Business
strategies. Business documents. Fundamental accounting. Budgeting. Business laws
and regulations. e-commercemarketing. Codes of business conduct and ethics.

600 119

ไฟฟ้าและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟูาเบื้องต้น ไฟฟูาดูด ไฟฟูาลัดวงจร การเกิดเพลิงไหม้ทางไฟฟูา
และวิธีปูองกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไฟฟูา เรียนรู้เกี่ยวกับสายไฟฟูา ระบบสายดินและกระแส
ไหลลงดิน ความรู้เรื่องการตรวจวัด ความปลอดภัยในการทางาน และควรระวังเกี่ยวกับไฟฟูา
Fundamental knowledge of electricity. Electric shock and short circuit.
Electric fire and protection. Study of electrical wiring. Grounding systems and
ground leakage current. Knowledge of work safety inspection. Caution and first
aid for electrical accidents.
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600 120

การตลาดและการเงิน
3(3-0-6)
(Marketing and Finance)
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการเงินอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมทางการตลาด
การวิ จั ย การตลาด กลไกตลาด พฤติก รรมผู้ บ ริโ ภค ส่ ว นแบ่ งตลาด การวางแผนการตลาด
หลักการของเงินทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน การคาดการณ์
ทางการเงิน การระดมทุนในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว การบริห ารความเสี่ ยงทาง
การเงิน
Relation industrial marketing and finance. Marketing environment.
Marketing research. Marketing mechanism. Customer behavior. Marketing
segmentation. Marketing planning. Principles of industrial business finance.
Financial strategic planning. Financial forecasts. Fundraising in short.
Intermediate, and long terms. Finance risk management.

600 121

เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Network Technology and Communication)
บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีเครือข่าย โครงสร้างของระบบเครือข่าย อุปกรณ์
ที่ ใ ช้ ใ นระบบเครื อ ข่ า ย มาตรฐานการสื่ อ สารแบบมี ส าย มาตรฐานการสื่ อ สารแบบไร้ ส าย
อินเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ง ระบบฝังตัว การใช้งานในชีวิตประจาวัน ในอุตสาหกรรม และในระบ บ
สารสนเทศ
Role and Importance of network technology. Structure of network
system. Devices used in network system. Wired communication standard.
Wireless communication standard. Internet of things. Embedded system.
Applications in daily life, in industry, and in information system.
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หมวดวิชาเฉพาะ
511 104
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers I)
ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์
ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน รูปแบบยังไม่กาหนด กฎโลปิตาล ลาดับและอนุกรมอนันต์ อนุกรมกาลัง
อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอริน
Limits and continuity. Differentiation and applications of the derivative in
engineering. Extrema of functions. Indeterminate forms. L, Hospital, s rule. Infinite
sequences and series. Power Series. Taylor and Maclaurin series.
511 105

แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers II)
วิชาบังคับก่อน : 511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
การประยุกต์การหาปริพันธ์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์
เบื้องต้นและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว
Integration of real-valued functions. Techniques of integration. Numerical
integration. Applications of integration in engineering. Improper integrals.
Introduction to differential equations and applications in engineering. Parametric
equations. Polar coordinates.
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511 206

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ผิวกาลังสอง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของสองตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ลิมิตและความต่อเนื่อง การ
หาอนุพัน ธ์ย่อยและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้ น
ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ ฟังก์ชันเวกเตอร์ของตัวแปรค่าจริงและการประยุกต์ แคลคูลัสของ
เวกเตอร์ เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล การหาปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ในทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิวและปริพันธ์ตามปริมาตร
ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของสโตกส์และทฤษฎีบทของเกาส์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง
Mathematical induction. Functions of several variables. Quadric surfaces.
Calculus of real-valued functions oftwo variables. Calculus of real-valued
functions of severalvariables and its applications. Limits and continuity. Partial
derivatives and applications in engineering. Vector algebra in three dimensions.
Lines, planes and surfaces in three-dimensional space. Vector-valued functions of
real variables and their applications. Vector calculus, gradient, divergence and
curl. Multipleintegrals and applications in engineering. Introduction to line
integrals, surface integrals and volume integrals. Green,s theorem. Stokes, theorem
and Gauss, theorem. Curvilinear coordinates.

513 100

เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(General Chemistry)
ปริมาณสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ เคมี
ของธาตุในกลุ่มหลัก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง
และสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน จลนเคมี
Stoichiometry. Atomic theory. Atomic structures and properties of the
elements in the periodic table. Chemistry of main group elements, non metals
and transition metals. Chemical bonding. Properties of gases, liquids, solids and
solutions. Chemical equilibrium and ionic equilibrium. Chemical kinetics.
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513 105

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-0)
(General Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 513 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 100 เคมีทั่วไป
Experiments related to the contents in 513 100 General Chemistry.

514 101

ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ การสั่นและคลื่น เสียง
Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid
mechanics. Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves.
Sound.

514 102

ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
(General Physics II)
แม่เหล็กไฟฟูา ไฟฟูากระแส อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและควอนตัมฟิสิกส์
Electromagnetism. Electricity. Introduction to electronics. Optics. Modern
Physics. Special theory of relativity and quantum physics.

514 103

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
Experiments related to the contents in 514 101 General Physics I.
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514 104

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1(0-3-0)
(General Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
Experiments related to the contents in 514 102 General Physics II.

614 101

วิศวกรรมพื้นฐาน
1(1-0-2)
(Basic Engineering)
เงื่อนไข : รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
หลักการของงานช่างพื้นฐาน งานวัดละเอียด การสอบเทียบเครื่องมือ การเตรียมชิ้นงาน
ตัวอย่าง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร จริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
บทบาทของวิศวกร ทักษะที่จาเป็นสาหรับการประสบความสาเร็จในหลักสูตรวิศวกรรมและ
วิชาชีพ การปรับตัวสาหรับการเป็นวิศวกรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Concepts of basic engineering work. Metrology. Calibrations. Specimen
preparations. Safety in using tools and machines. Ethics and academic honesty.
Roles of engineers. Skills necessary for success in engineering academics and
professions. Adaptations of engineers to AEC.
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614 191

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(2-3-4)
(Computer Programming for Industrial Engineers)
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้น แนวคิดการโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์
แนวคิ ดการประมวลข้ อมู ล อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (อี ดีพี ) การพัฒ นาโปรแกรมและโฟลว์ ช าร์ต การ
ออกแบบและสร้ า งโปรแกรมด้ ว ยภาษาระดั บ สู ง ประเภทข้ อ มู ล ตรรกะบู ลี น แถวล าดั บ
ข้อความสั่งควบคุมตามเงื่อนไข การวนรอบและเวียนเกิด ฟังก์ชันระเบียนชนิดโครงสร้าง ตัวชี้
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
ฐานข้อมูล
Introduction to computers and computer components. The concept of
hardware-software interaction. Electronic Data Processing (EDP) concepts.
Program development and flow charts. Program design and implementation
using a high-level language. Data types. Boonlean logic. Arrays. Conditional
control statements. Iteration and recursion. Functions. Structure records. Pointers.
Program design and development with applications to solve industrial
engineering problems. Database concept.

614 201

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก การร่างแบบด้วยมือเปล่า การเขียน
ภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย
การเขียนวัสดุยึดเหนี่ยว การเขียนแผ่นคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของ
ชิ้น งาน การให้ ขนาดและความคลาดเคลื่ อน การเขียนแบบด้ว ยการใช้คอมพิว เตอร์ช่ว ยขั้น
พื้นฐาน
Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing.
Pictorial drawing. Sections. Auxiliary views. Fastener drawing. Development.
Detail and assembly drawings. Dimensioning and tolerancing. Basic computeraided drawing.
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614 202

สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statistics)
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ ตัวแปรสุ่ม การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การ
แจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม
Probability theory and application. Random variables. Mathematical
expectation. Probability distributions. Random sampling. Statistical inference and
hypothesis testing. Analysis of variance. Regression analysis and correlation. Use
of statistical methods as tools in engineering problem solving.

614 211

กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
วิชาบังคับก่อน : *614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
*อาจเรียนพร้อมกันได้
หลักการของเครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เครื่องกลึง เครื่องไส
เครื่องเจียระไนเครื่องกัด เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องพับม้วนโลหะ เครื่องตีขึ้นรูป
เครื่องสปาร์กด้วยไฟฟูา (อีดีเอ็ม) หลักการของกระบวนการกลึง การไส การกัด และการเจาะ
หลักการของการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟูาและแก๊ส การบัดกรี การหล่อโลหะ กระบวนการหล่อ
โลหะ การทาแบบ ระบบจ่ายน้าโลหะ ระบบปูอนเติมน้าโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกับ
กระบวนการผลิต พื้นฐานของต้นทุนในกระบวนการผลิต
Principles of tools and machinery in manufacturing processes. Lathe.
Shaping machine. Grinding machine. Milling machine. Pressing machine. Drilling
machine. Shearing machine. Bending machine. Forging machine. Electrical
discharge machine (EDM). Principles of turning, shaping, milling and drilling
processes. Principles of electric and gas welding. Brazing. Foundry. Casting
process. Molding. Gating system. Risering system. Relationship of materials and
manufacturing processes. Fundamentals of manufacturing costs.
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614 212

ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
1(0-3-0)
(Manufacturing Processes Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : *614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
*อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองพื้นฐานของการกลึงปาดหน้า การกลึงปอกผิว การกลึงเรียว การกลึงเกลียว
การกลึงคว้านรู การกลึงเซาะร่อง การไส การกัดปาดหน้า การกัดร่อง การเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟูา การเชื่อมแก๊ส การเชื่อมจุด การหล่อโลหะ การหล่ออลูมิเนียมผสม และการหล่อ
ทองแดงผสม
Basic experiment of facing, round turning, tapering, threading, boring,
countering, shaping, partial face milling, electrical welding, gas welding, spot
jointing, metal casting, aluminium alloy casting, and copper alloy casting.

614 213

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
2(1-3-2)
(Computer Aided Design)
วิชาบังคับก่อน : 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์-ซอฟท์แวร์ในการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ การเขียนภาพตัด
การเขียนภาพประกอบ การกาหนดความคลาดเคลื่อนและการเผื่อขนาด
Computer-software drafting for two and three dimension drawing. Section
view drawing. Assembly drawing. Tolerance and clearance of fitting.
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614 241

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการทางวิศวกรรมและ
ธุรกิจ การคิดดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่อมราคา ชนิดของต้นทุน การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ใน
การตัดสินใจทางเลือกการประมาณผลของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน อัตราผลตอบแทน
การประมาณภาษีเงินได้ เงินเฟูอ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์การ
ทดแทนทรัพย์สิน แผนภูมิกระแสเงินสด พันธบัตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Economic analysis of engineering and business project feasibility. Interest
formula derivation. Depreciations. Classification of costs. Evaluating economic
alternatives. Estimating effects of risk and uncertainty. Rate of return. Estimating
income tax. Inflation. Breakeven analysis. Sensitivity analysis. Replacement
analysis. Cash flow diagrams. Bond. Applications of computer programs in
engineering economy problem analysis.

614 251

การวิจัยดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
บทนาของวิธีการทางการวิจัยดาเนินงานในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ การใช้
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย
ตัวแบบสินค้าคงคลัง การจาลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ
An introduction to the methodology of operations research in modern
industrial engineering problem solving. The use of mathematical models. Linear
programming. Transportation model. Game theory. Queuing theory. Inventory
model. Simulation in decision making processes.
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614 311

ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ
1(0-3-0)
(Materials Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุในเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กหล่อ ทองแดง ทองแดงผสม
อลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม การทดสอบสมบัติทางกลของการดึง การดัด การบิด การรับแรง
กระแทก และแรงอัด
Analysis of materials structures in carbon steel, cast Iron, copper, copper
alloy, aluminium, and aluminium alloy. Testing mechanical properties of tensile,
bending, impact, and compression.

614 312

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตสาหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(Computer Aided Manufacturing for CNC Machining)
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต
614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
การศึกษาเกี่ย วกับองค์ประกอบและการใช้เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้ว ยคอมพิว เตอร์
(ซีเอ็นซี) การกาหนดแนวแกน ระบบโคออร์ดิเนตสาหรับแบบ 2 แกน และ 3 แกน การควบคุมใน
ระบบซีเอ็นซี การวางแผนกระบวนการผลิต การเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่จากจุดไปจุด เส้นตรง
และเส้นโค้ง การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสาหรับงานกลึง การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสาหรับงานกัด
ระบบฐานความรู้ในการออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอเอ็ม) การออกแบบ
เพื่อการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์ต้นทุนสาหรับการเขียนโปรแกรมเอ็นซี
Studying the compositions and uses of Computer Numerical Control
machines (CNC). Defining the axis. Coordinate systems for 2-axis and 3-axis. CNC
control system. Planning production processes. Program movements from point
to point, linear interpolation, and circular interpolation. Programming CNC for
machining. Programming CNC for milling. Knowledge-based system for designs and
Computer Aided Manufacturing (CAM). Design for manufacturing by using
computer aided cost analysis for CNC programming.
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614 313

ระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic System)
วิชาบังคับก่อน : 618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
หลักการทางานและขั้นตอนการออกแบบระบบการทางานอัตโนมัติ การออกแบบระบบ
และลอจิกการควบคุมสาหรับงานนิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟูา การออกแบบระบบควบคุมการ
ผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบของอินพุท เอาท์พุทและรีเลย์ การประยุกต์ตัวอุปกรณ์ควบคุมที่
สามารถโปรแกรมได้ใช้ในระบบควบคุมการทางานของเครื่องจักรอัตโนมัติ
Principles and steps of automatic system. Design of system and logic.
Control for pneumatics and electrical pneumatics. Design of automatic
production control system. Input, output and relay. Application of programmable
logic controllers for automatic machines.

614 314

วิศวกรรมเครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Tool Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต
หลั ก การออกแบบเครื่ อ งมื อ กล การออกแบบเครื่ อ งมื อ ตั ด การเลื อ กใช้ วั ส ดุ การ
ออกแบบจิกซ์และฟิกเจอร์สาหรับงานเชื่อมโลหะและงานเครื่องมือกล การออกแบบเครื่องมือ
สาหรับงานวัดและตรวจสอบ กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ของงานฉีดและเปุา การขึ้นรูป
พลาสติก เครื่องตัดและดัดงอโลหะ การออกแบบแม่พิมพ์ การอบชุบผิวแม่พิมพ์
Principles of tool design. Design of cutting tools. Material selection.
Design of jigs and figures for welding work and machine tool work. Design of
measuring and testing. Production process and equipment for blow and injection.
Formation of plastics. Metal cutting and bending. Mold design. Mold heat
treatment.
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614 315

อบชุบเหล็ก
3(3-0-6)
(Heat Treatment of Steels)
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต
เหล็กล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม ขบวนการอบ
ความร้อนการอบชุบผิวแข็งของเหล็กกล้า
Carbon steels. Alloy steels. Tool steels. Stainless steels. Heat treatment
process. Surface hardening of steels.

614 316

ปฏิบัติการอบชุบเหล็ก
1(0-3-0)
(Heat Treatment of Steel Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : *614 315 อบชุบเหล็ก
*อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 614 315 อบชุบเหล็ก
Experiments related to the contents of 614 315 Heat Treatment of Steels.

614 317

โลหะวิทยา
3(3-0-6)
(Mettallurgy)
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต
หลักการของโลหะวิทยาในเหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม และ
เหล็กหล่อ กระบวนการอบความร้อน การอบชุบผิวแข็งของโลหะ การบ่มแข็งในโลหะ
Principles of metallurgy in alloy steels, tool steels, stainless stells, and
cast iron. Heat treatment process. Surface hardening. Age hardening in metals.

614 318

ปฏิบัติการโลหะวิทยา
1(0-3-0)
(Mettallurgy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : *614 317 โลหะวิทยา
*อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 614 317 โลหะวิทยา
Experiments related to the contents of 614 317 Mettallurgy.
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การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
วิชาบังคับก่อน : *614 202 สถิติวิศวกรรม
*อาจเรียนพร้อมกันได้
หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การวัดและการวิเคราะห์วิธีการทางาน
การประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การใช้แผนภูมิและแผนภาพกระบวนการผลิต
แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิการดาเนินงาน การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรคานวณ
ทางเวลา การสุ่มตัวอย่างการทางาน การหาเวลามาตรฐาน การวัดประสิทธิภาพ เทคนิคการ
กาหนดเวลาเผื่อ การวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูล
มาตรฐาน การใช้ อุ ป กรณ์ ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ การศึ ก ษาการท างาน การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ กรณีศึกษา
Principles of motion and time study. Work measurement and work
analysis methods. Application of principles of motion economy. Use of process
charts and diagrams. Man-Machine charts. Simultaneous motion charts. Micro
motion study. Time formulas. Work sampling. Standardization of time.
Performance rating. Allowance time determination techniques. Job analysis for
work method efficiency improvement. Standard data systems. Uses of
equipment related to work. Applications of computer programs for analysis.
Case studies.
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614 322

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
การศึกษาหลักการในการปูองกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และการ
ควบคุมพื้นที่ ในการทางานที่อาจเกิดอันตราย องค์ประกอบร่างกายของมนุษย์ เทคนิคความ
ปลอดภัยของระบบ การจัดการการปูองกันอัคคีภัย หลักการของการจัดการความปลอดภัย
กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน กฎหมายแรงงาน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย หลักการในการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรมขั้นต้น
กรณีศึกษา
Study of loss prevention principles. Design, analysis and control of
hazards in workplace. Human elements. System safety techniques. Fire safety
management. Principles of safety management. Safety laws in workplace. Labor
laws. Safety standards and occupational health. Principles of industrial
environmental control. Elementary industrial psychology. Case studies.

614 323

การยศาสตร์
3(3-0-6)
(Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน : 614 321 การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
ระบบกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ การรับรู้ของมนุษย์
ความสัมพันธ์ของระบบสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์
และเครื่องมือที่มนุษย์ใช้งานให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอายุ
เพศ ลักษณะการเคลื่อนไหว และความล้า
Human physiological system. Human nervous system. Human receptions.
Relationship between body motion and nervous system. Design of machines
equipment and tools used by human, relating to human body motion in respect
of ages, sex, motion characteristics and fatigue.
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614 331

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
หลักการของการควบคุมคุณภาพ การจัดการการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิติ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมสาหรับกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบวัด การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา
Principles of quality control. Quality control management. Statistical
quality control. Quality control techniques. Engineering reliability for
manufacturing. Process capability analysis. Measurement system analysis.
Applications of computer programs for quality control. Case studies.

614 341

การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis)
หลักการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ต้นทุนชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การ
ประมาณต้นทุน การวางแผนและการควบคุมต้นทุนการผลิต การตัดสินใจเพื่อลงทุนในธุรกิจ
อุตสาหกรรม ต้นทุนมาตรฐานต้นทุนสินค้า การจัดทางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม
Fundamental of financial reports. Varieties of costs. Cost analysis for
manufacturing processes. Cost estimation. Planning and controlling production
costs. Decision making in industrial businesses. Standard costs. Cost of goods.
Allocating budgets in manufacturing. Activity-based costing.
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614 351

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
บทนาของระบบการผลิต เทคนิคของการพยากรณ์ การวางแผนการผลิตรวม การ
จัดการวัสดุคงคลัง การกาหนดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การวางแผนความต้องการ
ใช้วัสดุ การวางแผนโครงการโดยใช้ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (ซีพีเอ็ม) และเทคนิคการประเมินผล
และทบทวนโครงการ (พีอีอาที) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกาไรเพื่อการตัดสินใจผลิต การ
ประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนและการควบคุมการผลิต กรณีศึกษา
Introduction to production systems. Forecasting techniques. Aggregate
production planning. Inventory management. Production scheduling. Production
control. Material requirement planning. Planning projects by using critical path
methods (CPM) and program evaluation and review techniques (PERT). Cost and
profitability analysis for decision making. Applications of computer programs for
production planning and control. Case studies.

614 352

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Energy and Environmental Management for Engineers)
การจัดการทางด้านพลังงาน การดึงความร้อนกลับ การอนุรักษ์พลังงาน ต้นทุนในการ
จัดการ พลังงาน ระบบนิเวศน์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโลก มลภาวะทางน้า มลภาวะทาง
อากาศ มลภาวะในดิน มลภาวะทางเสี ยง มลภาวะทางอุณหภาพ ขยะและของเสี ยเสี่ ยง
อั น ตราย ผลกระทบของของมลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การกั บ มลพิ ษ ของเสี ย โดยใช้
กระบวนการวิศวกรรม การบาบัดของเสีย การกาจัดของเสีย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Energy management. Heat recovery. Energy conservation. Costs for energy
management. Ecosystem of human being and global environment. Water
pollution. Air pollution. Soil pollution. Noise pollution. Thermal pollution.
Hazard wastes. Effects of pollutions on environment. Polluted waste
management by engineering processes. Waste treatment. Waste disposal.
Environmental Impact Assessment (EIA).
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614 361

การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต
3(3-0-6)
(Design for Manufacturability)
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต
หลักการสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน การ
ออกแบบเพื่ อ การผลิ ต การออกแบบเพื่ อ การประกอบ การออกแบบเพื่ อ การขึ้ น รู ป ด้ ว ย
เครื่องจักร การออกแบบเพื่อการหล่อ การคัดเลือกกระบวนการ การวางแผนการตรวจสอบ
การวิเคราะห์ทางเลือกวิธีการผลิต การพิจารณาความเสี่ยงในการจัดการการออกแบบ
Principles for designing a quality and cost-efficient product. Design for
manufacturing. Design for assembly. Design for machining. Design for casting.
Process selection. Planning inspections. Analysis of alternative manufacturing
methods. Risk consideration for design management.

614 362

ปัญญาคณาในระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Computational Intelligence in Manufacturing Systems)
วิชาบังคับก่อน : 614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต
แนวคิดของระบบการผลิตสมัยใหม่ การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และการหาค่า
เหมาะที่สุ ดในระบบการผลิ ต ปัญ ญาคณาส าหรับ การวางแผนกระบวนการ การลดการตั้ ง
เครื่ องจั ก ร การหาค่ าเหมาะที่ สุ ด ในการวางแผนและการจั ดตารางการผลิ ต การออกแบบ
ระบบคัมบัง การเลือกเครื่องมือในการผลิต เทคโนโลยีกลุ่ม การวางผังเครื่องจักรและสิ่งอานวย
ความสะดวก การวางผังคลังสินค้า กรณีศึกษา
Concepts of modern manufacturing systems. Mathematical model
formulation and optimization. Computational intelligence for process planning.
Machine setup reduction. Optimization in production planning and scheduling.
Kanban systems design. Manufacturing equipment selection. Group technology.
Machines and facilities layout. Warehouse layout. Case studies.

75

มคอ. 2

614 363

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-0)
(Industrial Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
614 251 การวิจัยดาเนินงาน
614 321 การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
614 331 การควบคุมคุณภาพ
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต
ปฏิบัติการสาหรับสถิติวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิจัยดาเนินงาน การศึกษา
การทางานทางอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ และการวางแผนและควบคุมการผลิต
Laboratory on engineering statistics, engineering economy, operation
research, industrial work study, quality control, and production planning and
control.

614 364

การออกแบบทางวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : 614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม การประเมินปัญหาเพื่อการออกแบบ การสร้างและการ
ประเมินผลแนวความคิดของผลิตภัณฑ์ การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (คิวเอฟดี) การวิเคราะห์
ประเภทของความเสียหาย (เอฟเอ็มอีเอ) การออกแบบทางวิศวกรรม การพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์
การสร้างและการประเมินผลผลิตภัณฑ์ การใช้ซอฟแวร์การสร้างแบบจาลอง 3 มิติเพื่อสร้าง
ต้นแบบ
Principles of product design. Creativity in product design. Engineering
design process. Problem appraisal for design. Product concept generation and
evaluation. Quality Function Deployment (QFD). Failure-mode error analysis
(FMEA). Engineering design. Development to products. Product generation and
evaluation. The use of 3D modeling software to create prototype.
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614 391

การฝึกงานในอุตสาหกรรม
1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
(Industrial Training)
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต
614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
614 321 การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
เงื่อนไข
: รายวิชานี้วดั ผลเป็น S หรือ U
ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
Training program in a factory or a company related to industrial engineering
at least 240 hours.

614 411

การออกแบบแม่พิมพ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Die Design Fundamentals)
หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์ ชนิดของแม่พิมพ์และเครื่องปั๊ม
เครื่องจักรและเครื่องมือในการทาแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ การออกแบบและการติดตั้ง
พั้นซ์และแม่พิมพ์วัสดุที่ใช้ทาแม่พิมพ์ โครงสร้างของแม่พิมพ์เหล็กหล่อและแม่พิมพ์เหล็กเหนียว
การบารุงรักษาแม่พิมพ์
Fundamentals and steps of die design. Types of dies and presses. Machines
and tools for die construction. Dies designing. Designing and installing of punches
and dies. Die materials. Structure of casting iron and steel dies. Die maintenance.
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614 451

วิศวกรรมงานซ่อมบารุง
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering)
นิยามของการซ่อมบารุงทางอุตสาหกรรมและการบารุงรักษาทวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
(ทีพีเอ็ม) การวิเคราะห์สถิติของความล้มเหลว ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการซ่อมบารุง
การวิเคราะห์ความพร้อมในการใช้งาน การหล่อลื่น ระบบบารุงรักษาเชิงปูองกันและเทคโนโลยี
การติดตามสภาพเครื่องจักร การควบคุมและระบบจัดลาดับงานซ่อมบารุง องค์กร บุคลากร
และทรัพยากรของแผนกซ่อมบารุง ระบบการจัดการงานซ่อมบารุงด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็มเอ็ม
เอส) การจั ดการตลอดวงจรชีวิต การรายงานผลและดัชนีชี้วัดสมรรถนะของงานซ่อมบารุง
การพัฒนาระบบงานซ่อมบารุง
Industrial maintenance and Total Productive Maintenance (TPM) concepts.
Failure statistics. Reliability. Maintainability. Availability analysis. Lubrication.
Preventive maintenance system and condition monitoring technologies.
Maintenance controls and work order system.Maintenance organization,
personnel and resources. Computerized maintenance management system
(CMMS). Life cycle management. Maintenance reports and key performance
index. Maintenance system development.

614 452

ระบบการผลิตแบบลีน
3(3-0-6)
(Lean Manufacturing Systems)
ประวัติของกระบวนการผลิต ประวัติความเป็นมาของระบบการผลิตแบบลีน ทฤษฎีและ
หลั กการการผลิ ตแบบลี น เครื่องมือลี นที่ใช้ในกระบวนการผลิ ต การประยุกต์เครื่องมือลี น
แก้ปัญหาเฉพาะในกระบวนการผลิต
History of production systems. Founding of lean manufacturing systems.
Lean theory and principles of lean manufacturing. Lean tools for manufacturing
processes. Applying lean tools to solve specific problems in manufacturing
processes.
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614 453

กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Laws)
กฎหมายศุลกากร วิธีการทางศุลกากรสาหรับการนาเข้าและการส่งออก กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายอัตราภาษีทางศุลกากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายโรงงาน
Customs laws. Customs procedure for imports and exports. Laws of
investment promotion. Customs tariff laws. Commercial laws. Factory laws.

614 454

การจัดตารางการผลิตและการจัดลาดับการผลิต
3(3-0-6)
(Production Scheduling and Sequencing)
วิชาบังคับก่อน : 614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต
หลักการของวิธีการจัดตารางการผลิตและการจัดลาดับการผลิตให้กับทรัพยากรที่ใช้ใน
การผลิต การเลือกและการประยุกต์วิธีการจัดตารางการผลิตที่สอดคล้องกับลักษณะการผลิต
แบบจ๊อบช๊อบและโฟลช๊อบ การนาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคานวณเพื่อให้ได้ตารางการผลิตที่
เหมาะสม
Principles of production scheduling and production resource sequencing.
Selection and application production scheduling in relation to job shop and flow
shop. Computer aided calculations for optimization production scheduling.

614 455

การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Team Building and Human Resource Management)
ความหมายของทีม ประเภทของทีม การพัฒ นาทีม รูปแบบของทีมที่มีประสิ ทธิภาพ
เครื่องมือในการสร้างทีม การสื่อสารเพื่อการสร้างทีม การคัดเลือกพนักงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการพัฒนาพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร การบริหารความขัดแย้ง
Definition of teams. Types of teams. Team development. Models of team
effectiveness. Team building tools. Communications for team building. Employee
selection. Employee motivation and development. Organizational culture.
Conflict management.
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614 456

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-6)
(Experimental Design and Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
แนวคิดการออกแบบการทดลอง การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง วิธีการเก็บข้อมูล การออกแบบแบบจาลองของ
การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Experiment design concepts. Problem solving in engineering, sciences and
technology using experiment design concepts. Data collecting methods. Models
of experimental design. Data analysis. Multiple regression analysis. Data analysis
by computer programs.

614 461

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
วิชาบังคับก่อน : 614 321 การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
บทนาของการออกแบบและวางผังโรงงาน การวิเคราะห์การออกแบบโรงงานเบื้องต้น
การวางแผนการวางผั งโรงงาน การวางแผนและออกแบบสิ่ งอานวยความสะดวกในโรงงาน
ลักษณะทั่วไปของปัญหาด้านการวางผังโรงงาน การเลือกทาเลที่ตั้งของโรงงาน การวิเคราะห์
งาน การวิเ คราะห์ และออกแบบการขนถ่า ยวัส ดุ เทคนิ ค การจั ดเก็บ วัส ดุ และคลั งเก็บ วัส ดุ
เศรษฐศาสตร์ของการออกแบบ การวิเคราะห์ความสมดุลของสายการผลิต การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ ประเภทพื้นฐานของการให้บริการและหน้าที่เสริมของผังโรงงาน การออกแบบ
โรงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
Introduction to plant design and layout. Prelimimary analysis of plant
design. Layout planning. Facility planning and design. Nature of plant layout
problems. Selection of plant locations. Work analysis. Analysis and design of
material handling. Inventory and storage techniques. Economics of design.
Analysis of line balancing. Product analysis. Basic types of layout service and
auxiliary functions. Computer-aided plant design.
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614 462

วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0-6)
(Value Engineering)
ความเป็นมาและหลักการวิศวกรรมคุณค่า ขั้นตอนการดาเนินงานทางวิศวกรรมคุณค่า
การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบกระบวนการผลิต
การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนวัสดุ กรณีศึกษา
History and principles of value engineering. Operational procedures of
value engineering. Applications of value engineering for product and process
designs. Applications of engineering value for material cost reduction. Case
studies.

614 463

การจาลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
การสร้างตัวเลขสุ่ม การทดสอบตัวเลขสุ่ม ขั้นตอนการจาลองสถานการณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลการจาลองสถานการณ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์การจาลองสถานการณ์ใน
ปัญหาทางอุตสาหกรรมและระบบแถวคอย
Generation of random numbers. Random number testing. Steps of
simulation. Data analysis. Simulation by computer programs. Applications of
simulation to industrial problems and queuing system.

614 491

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(0-3-0)
(Industrial Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : 614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม
เงื่อนไข
: รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
เลือกหัวข้อวิจัย ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เคยมีการนาเสนอมาก่อนใน
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาที่เกี่ยวข้อง การวางแผนงานวิจัย เขียนโครงร่างงานวิจัย
นาเสนอโครงร่างงานวิจัย
Selection of a research topic. Literature review in Industrial Engineering
and other related disciplines. Research planning. Research proposal writing.
Research proposal presentation.
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614 492

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2(0-6-0)
(Industrial Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 614 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
ดาเนินการทางานวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชา 614 491 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 เขียนรายงานผลการวิจัย นาเสนอผลงานวิจัย
Conducting a research project according to the research proposal
submitted for 614 491 Industrial Engineering Project I. Research report writing.
Research presentation.

614 493

สัมมนา
1(0-3-0)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : *614 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 หรือ
*614 494 เตรียมสหกิจศึกษา
*อาจเรียนพร้อมกันได้
เงื่อนไข
: รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Presentations and discussions in industrial engineering or related topics.

614 494

เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-0)
(Preparation for Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : 614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม
เงื่อนไข
: รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
เตรีย มความพร้อมนักศึกษาเพื่อฝึกงานในสถานประกอบการ ทั้งในด้านคุณภาพและ
บุคลิกภาพ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่นักศึกษาจะไปฝึกงานด้วย
Preparation for the workplace regarding student qualities and personality,
as well as learning about the organization they are going to work with.
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614 495

สหกิจศึกษา
9(ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : 614 494 เตรียมสหกิจศึกษา
เงื่อนไข
: รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่น้อยกว่า
640 ชั่วโมง อบรมเตรียมความพร้อม เลือกหัวข้อในการปรับปรุง ปรับปรุงงานและติดตามผล
เขียนรายงานและนาเสนอต่อบริษัทและอาจารย์ที่ปรึกษา
Working as an employee in a company related to industrial engineering of
at least 16 weeks. Preparation training. Selecting a topic for improvement.
Improving and monitoring. Writing a report and presenting the improvement
results to the company and advisors.

614 496

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(English for Engineers)
ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ วิศวกรที่จะทางานในสภาพแวดล้อมนานาชาติ การเขียน
อีเมลอย่างเป็นทางการ รายงานการประชุม การเตรียมตัวเพื่อสอบโทอิค แบบฟังและอ่าน
English skills for engineers in an international environment. Formal email
writing. Meeting minutes. Preparation for TOEIC listening and reading tests.

615 112

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของของไหลจุด
เซ็นทรอยด์และโมเมนต์ของความเฉื่อย จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Force systems. Resultants. Equilibrium of particles and rigid bodies.
Fluid statics. Centroid and moment of inertia. Kinetics and kinematics of
particles and rigid bodies. Newton’s laws of motion. Work and energy.
Impulse and momentum.
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615 224

เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Thermofluids for Engineer)
หลั ก การพื้ น ฐานทางเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ กฎข้ อ ที่ ห นึ่ ง และกฎข้ อ ที่ ส องทางเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์ หลักการพื้นฐานและสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานเกี่ยวกับของไหลสถิตย์ พื้นฐาน
พลศาสตร์ ของของไหล คุ ณลั กษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรี ยบและการไหลแบบ
ปั่นปุวน
Fundamental principles in thermodynamics. The first and second law of
thermodynamics. Basic principles and basic properties of fluids. Fundamentals of
fluid statics. Fundamentals of fluid dynamics. Characteristics of fluids in laminar
and turbulent flows.

615 225

ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
1(0-3-0)
(Thermofluids Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : *615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
*อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
Experiments related to thermodynamics and fluid mechanics.

618 120

วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental of Electrical Engineering)
การวิเ คราะห์ ว งจรไฟฟู าพื้น ฐานทั้ง วงจรไฟฟู ากระแสตรงและกระแสสลั บ แรงดั น
กระแสไฟฟูาและกาลังไฟฟูา หม้อแปลงไฟฟูา เครื่องจักรกลไฟฟูาเบื้ องต้น เครื่องกาเนิดไฟฟูา
มอเตอร์และการนาไปใช้งาน แนวคิดระบบไฟฟูาสามเฟส วิธีการส่งถ่ายกาลังไฟฟูา เครื่องมือ
วัดทางไฟฟูาเบื้องต้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Basic direct current and alternative current circuit analysis. Voltage, current
and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. Generators,
motors and their uses. Concepts of three-phase systems. Method of power
transmission. Introduction to some basic electrical instruments. Basic electronic
circuits.
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618 121

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : *618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
*อาจเรียนพร้อมกันได้
การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
Experiments related to 618 120 Fundamental of Electrical Engineering.

619 201

ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
1(0-3-0)
(Spreadsheet Laboratory for Engineering)
ปฏิบัติการสาหรับการประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีทและซอฟแวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม
Laboratory on application of spreadsheet program and other related
software in basic engineering problems.

619 313

การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางแม่น้า และ
ทางทะเล การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ระบบการขนส่ ง ความหนาแน่ นของการจราจร การตั ด สิ น ใจเลื อกทางเดิ นที่ เหมาะสมที่ สุ ด
แบบจาลองสถานการณ์สาหรับการศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนส่ง การวางแผนของระบบ
การพัฒนาและเส้นทางการขนส่ง กรณีศึกษา
Study and analysis of transportation system. Land transportation, air
freight, water, and marine transportation. Forecasting of traveling demand.
Analysis of different factors influencing transportation system. Traffic flow density.
Decision making for traveling optimization. Simulation models for studying the
behavior of transportation system. Planning of developing system and
transportation routes. Case studies.
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619 331

การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
ลักษณะเฉพาะของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ กลยุทธ์ขององค์กรและการเลือก
โครงการขอบเขตของโครงการ ผังโครงสร้างงาน (ดับเบิ้ลยูบีเอส) การประมาณระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของโครงการ การสร้างโครงข่ายของโครงการและแผนของโครงการ การลดระยะเวลา
ของโครงการ การจัดตารางการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย การจัดการความเสี่ยงของโครงการ
การติดตามความคืบหน้าของโครงการและการประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ การ
จัดการความเปลี่ยนแปลง โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นาและการจัดการโครงการ
การจัดการทีมงานของโครงการ การจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ การทางานในความหลากหลาย
Project characteristics. Project life cycle. Organization strategy and
project selection. Project scope. Work breakdown structure (WBS). Project time
and cost estimation. Developing project network and project plan. Reducing
project duration. Scheduling resources and costs. Project risk management.
Monitoring project progress and project performance evaluation. Change
management. Organizational structure and culture. Leadership and project
management. Managing project teams. Managing in globalization. Working in
diversity.

619 421

การควบคุมสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory Control)
วิชาบังคับก่อน : 614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต
ระบบสินค้าคงคลัง การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เชิงกาหนดของระบบสินค้า
คงคลัง กลไกของอุปสงค์และอุปทาน แบบจาลองพลวัตและแบบหลายขั้นตอน การพยากรณ์
ความต้องการและเวลานาโดยวิธีทางสถิติ ผลที่มีต่อแบบจาลองสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา
Inventory systems. Deterministic mathematical models for inventory.
Demand and supply mechanism. Dynamic and multistage models. Statistical
forecasting of demands and lead times. Effects on the inventory models. Case
studies.
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619 431

การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Forecasting)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
แนวคิ ด ทั่ ว ไปในการพยากรณ์ แ ละการวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงทาง
อุตสาหกรรมด้วยวิธีเชิงปริมาณและทางสถิติ การพัฒนาโครงการทางด้านอุตสาหกรรม การ
จาลองสถานการณ์ทางการพยากรณ์ กรณีศึกษา
General approaches to forecasting and analysis of industrial trends by
quantitative and statistical methods. Industrial projects development. Forecasting
simulation. Case studies.

619 432

ระบบการจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management System)
วิชาบังคับก่อน : 614 331 การควบคุมคุณภาพ
นิยามของคุณภาพ ปรมาจารย์ด้านคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ รวมถึง ข้อกาหนด
มาตรฐานไอเอสโอ 9001 การตรวจประเมินด้านคุณภาพ รางวัลทางด้านคุณภาพ การจัดการ
คุณภาพเชิงรวม (ทีคิว เอ็ม) การจัดการด้านนโยบาย กิจกรรมกลุ่ มจากพนักงานระดับล่ า ง
เทคนิคสาหรับการปรับปรุงด้านคุณภาพ
Quality concept. Quality gurus. Quality management system including ISO
9001 requirement. Quality audits. Quality awards. Total Quality Management
(TQM). Policy management. Bottom-up activities. Quality improvement
techniques.
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619 433

วิศวกรรมระบบ
3(3-0-6)
(System Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
บทนาวิศวกรรมระบบ กระบวนการทางวิศวกรรมระบบ ความต้องการของการออกแบบ
ระบบ ตัววัดสมรรถนะเชิงเทคนิค การวิเคราะห์และจัดสรรหน้าที่ การสังเคราะห์และวิเคราะห์
ระบบ การออกแบบเพื่อความน่าเชื่อถือ การออกแบบเพื่อความสามารถในการบารุงรักษา การ
ออกแบบเพื่อโลจิสติกส์และความสามารถในการสนับสนุน การออกแบบเพื่อความสามารถในการ
ผลิต ความสามารถในการกาจัด และความยั่งยืน การคานวณต้นทุนตลอดวงจรชีวิต การวางแผน
การจัดการวิศวกรรมระบบ
Introduction to system engineering. System engineering process. System
design requirements. Technical performance measures. Functional analysis and
allocation. System synthesis and analysis. Design for reliability. Design for
maintainability. Design for logistics and supportability. Design for producibility,
disposability, and sustainability. Life-cycle costing. System engineering
management planning.

619 434

คุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
(Quality in Service Industry)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
บทนาอุตสาหกรรมบริการ คุณภาพในงานบริการ ความสัมพันธ์ในงานบริการ พิมพ์เขียว
ในงานบริการ การออกแบบการบริการที่มีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในงานบริการ การ
ออกแบบภูมิทัศน์บ ริการและ สิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุน โลจิสติกส์และการจัดการโซ่
อุปทานในงานบริการ การวางแผนความสามารถในการรองรับบริการ การจัดการแถวของลูกค้า
กรณีศึกษา
Introduction to service industries. Service quality. Service encounter.
Service blueprints. Quality service design. Service quality control. Servicescapes
and supporting facility design. Logistics and supply chain management in service.
Service capacity planning. Customer waiting line management. Case studies.
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619 436

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต
3(3-0-6)
(Industrial Product and Production Design)
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมควบขนานในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
แปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (คิวเอฟดี) การออกแบบเชิงวิศวกรรม การวิเคราะห์ประเภทของความ
เสียหาย การออกแบบเพื่อความทนทาน การออกแบบการผลิต การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
การเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Concepts for product design. Concurrent engineering in product design.
Quality Function Deployment (QFD). Engineering design. Failure-mode error
analysis. Robust design. Production design. Material selection for appropriation.
Manufacturing process selection. Design for safety and environment.

619 441

การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB
3(3-0-6)
(Computer Programing with MATLAB)
วิชาบังคับก่อน : 614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรอุตสาหการ หรือ
619 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรโลจิสติกส์
อาร์เรย์ สคริปต์ ฟังก์ชัน การเขียนกราฟ ตัวดาเนินการ คาสั่งเพื่อการกาหนดเงื่อนไข
คาสั่งทาซ้า โพลิโนเมียล การเลือกเส้นกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูล การประมาณค่าในช่วง
Arrays. Scripts. Functions. Plots. Operators. Conditional statements. Loops.
Polynomials. Curve fitting. Interpolation.

619 442

เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
เทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ส าหรั บ เหมื อ งข้ อ มู ล การค้ น หารู ป แบบและ
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ซ่ อ นอยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ อั ล กอลิ ทึ ม พื้ น ฐานในเหมือ งข้ อ มู ล และการ
ประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับเหมืองข้อมูล ประโยชน์ของเหมืองข้อมูลสาหรับธุรกิจ
Mathematical and statistics techniques for data mining. Finding the
hidden patterns and relationship in a large data set. Fundamental algorithms and
computer application in data mining. Advantages of data mining for business.
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วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้
งานของวัสดุวิศวกรรมหลั ก โลหะ พอลิ เมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิ
สมดุลวัฏภาคและการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของ
วัสดุ
Study of the relationship between structures, properties, production
processes and applications of the main groups of engineering materials : metals,
polymers, ceramics and composites. Phase equilibrium diagrams and their
interpretation. Mechanical properties and materials degradation.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

อาจารย์ ดร.วรฤทัย ชูเทียร
3-1799-00015-67-7

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์
หงษ์สุวรรณ
3-1020-02751-45-9

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม
โฆษิตชัยมงคล
3-7301-00036-93-5

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี
พิพัฒน์ไพบูลย์
3-1104-00540-49-9

5

อาจารย์ ดร.สิทธิชยั แซ่เหล่ม
3-5699-00238-16-8

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Industrial Engineering)
Oregon State University, USA (2014)
M.S. (Engineering Management)
Portland State University, USA (2008)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2540)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวสั ดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2540)
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2533)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
อศ.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2530)
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
University of Nottingham, UK (2003)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
16
24

16

24

14

16

6

9

10

12
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

4

5

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
อาจารย์ ดร.วรฤทัย ชูเทียร
3-1799-00015-67-7

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D. (Industrial Engineering)
Oregon State University, USA (2014)
M.S. (Engineering Management)
Portland State University, USA (2008)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
หงษ์สุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3-1020-02751-45-9
(2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2540)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม
วศ.ม. (เทคโนโลยีวสั ดุ)
โฆษิตชัยมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2540)
3-7301-00036-93-5
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2533)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
พิพัฒน์ไพบูลย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
3-1104-00540-49-9
อศ.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2530)
อาจารย์ ดร.สิทธิชยั แซ่เหล่ม Ph.D. (Manufacturing Engineering)
3-5699-00238-16-8
University of Nottingham, UK (2003)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
16
24

16

24

14

16

13

13

10

12
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ลาดับ
6

7

8

9

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
กล่อมจิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
3-7202-00735-75-4
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ Ph.D. (Industrial Engineering)
พรสิงห์
University of Rhode Island, USA (2014)
3-6202-00050-87-6
M.S. (Industrial Engineering)
Lehigh University, USA (2010)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2541)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรักษ์ Ph.D. (Industrial and Manufacturing
ศรีทองชัย
Engineering)
3-2404-00072-75-3
University of Rhode Island, USA (2001)
M.S. (Industrial Engineering)
University of Pittsburgh, USA (1999)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2531)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อนุรัตนานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
3-1021-00026-97-0
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2531)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
16
16

12

12

0

9

4

6

มคอ. 2

93

ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย
ลีลากวีวงศ์
3-1018-00081-71-9

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวฒ
ั น์
เณรโต
3-1001-01070-86-5

12

อาจารย์ ดร.คเณศ
พันธุ์สวาสดิ์
3-8301-00327-29-7

13

อาจารย์ ดร.สุจินต์
วุฒิชัยวัฒน์
3-1013-00382-41-8

14

อาจารย์กวินธร สัยเจริญ
3-1201-00314-25-6

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2549)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2536)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2525)
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2548)
วท.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2544)
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2542)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
14
16

12

12

12

12

12

12

6

12
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ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

15

อาจารย์วิชัย จันทรักษา
3-9098-01060-09-0

16

อาจารย์บัญญัติ
พันธ์ประสิทธิ์เวช
3-7502-00288-73-1

17

อาจารย์ธนาธร เกรอต
4-7097-00001-16-1

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2542)
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2530)
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง (2540)
M.Sc. (Logistics)
University of Wollongong, Australia
(2010)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
20
24

9

9

6

9

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

1

นายศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล

2

นางสาวมุกดา คล้ายกุญชร

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Business - Management)
Asian Institute of Technology, Thailand (2014)
M.S. (Engineering and Technology Management)
Portland State University, USA (2004)
M.S. (Electrical and Computer Engineering)
Portland State University, USA (2004)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกปฏิบัติงานได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้านวิศวกรรม
อุตสาหการ เช่น การวิเคราะห์หาเวลามาตรฐาน การลดเวลาในการทางาน การวางผังโรงงาน การควบคุมคุณภาพ
การวางแผนและควบคุมการผลิต จานวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง สาหรับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาจะต้อง
ไปปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันแต่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับ
สมบูรณ์และนาเสนองานวิจัย
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา
(1) กรณีฝึกงาน
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
(2) กรณีสหกิจศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
จานวนชั่วโมง
กรณีฝึกงาน
ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน
60 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการบูรณาการความรู้เพื่อนาไปแก้ปัญหา
60 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
60 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรและสถานประกอบการ 60 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
กรณีสหกิจศึกษา
ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน
160 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการบูรณาการความรู้เพื่อนาไปแก้ปัญหา
160 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
160 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรและสถานประกอบการ 160 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทาโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ สามารถ
อธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถทาสาเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถทาวิจัยเบื้ องต้น และเขียน
รายงานผลการวิจัยเพื่อนาเสนอสู่สังคมได้
5.3 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(2) มีการกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) คณาจารย์ในภาควิชาฯ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
(2) อาจารย์และนักศึกษากาหนดหัวข้อ
(3) มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้กาหนด
รูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา
(4) อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม
(5) อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา
(6) นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการนาเสนอผล
การศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ มุ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่รวมถึงมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยมีกลยุทธ์การพัฒ นาคุณลั กษณะพิเศษของ
นักศึกษา ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ภาวะผู้นา ความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

ด้านความคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรก เรื่อง มารยาทในการแต่งกาย ความ
ประพฤติที่เหมาะสม รู้จักกาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
ให้นักศึกษารับรู้ถึงผลกระทบจากความผิดพลาดที่เกิดจาก
การขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
สาขา เรียนรู้ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
และอาจมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. กาหนดให้นักศึกษามีการทางาน รายงาน หรือกิจกรรม
กลุ่ม โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ
ร่วมกัน
2. ให้นักศึกษารู้จักการรักษากฎ กติกา มารยาท เพื่อฝึก
ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงต่อ
เวลา หรือการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาทากิจกรรมร่วมกัน และหมุนเวียนกัน
เป็นหัวหน้าเพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นา
ในรายวิชา 614 361 การออกแบบเพื่อความสามารถในการ
ผลิต และรายวิชา 614 364 การออกแบบทางวิศวกรรม ได้
สอดทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

98

มคอ. 2

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
(2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีความสานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
(5) มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
(6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมี
จิตสานึกที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต
(2) กาหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ
(3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและ
ยกตัวอย่างจากเรื่องที่อ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
(4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น
(5) ยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นความสาคัญของการมีสานึกในตนเอง การเข้าใจผู้อื่นและ
การเข้าใจโลก
(6) ส่งเสริมให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มเพื่อสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก
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2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความซือ่ สัตย์
ในการสอบ
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ
(3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษคาตอบและงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ
(5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
(2) มีความใฝุรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
(3) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) บรรยายเนื้อหาความรู้ ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน
(2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน
(4) แนะนาตาราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ และนามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน การ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดสร้างสรรค์
(2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
(3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์นาเสนอเป็นงานเขียน เรียงความ และฝึกพูด
ในโอกาสต่าง ๆ
(2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสื อ
เรียนและในชีวิตประจาวัน
(3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย
(4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งคาถามและแสวงหาคาตอบ
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการอภิปราย
ในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) มีภาวะการเป็นผู้นา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(2) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทางานเป็นกลุ่ม
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้นเรียน
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะการเป็นผู้นาและ
ผู้ตาม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการทางานกลุ่ม การพูดนาเสนองานตามกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการสังเกตการทางานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการร่วมกลุ่ม
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในการ
สื่อสาร
(2) แนะนาสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา
(3) แนะนาการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีระบบ
(4) กาหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและนาเสนอ
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2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
(2) ประเมินจากการนาเสนอความคิด รายงาน
(3) ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม
2.1.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและ
สากล
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
(3) มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง
การสอน
(2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในตาราเรียน
(3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้และ
การสร้างสรรค์ภาษา
(4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
และน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง
(5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม
(6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ในปัจจุบัน
2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค
(2) ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย
ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการนาเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษานาเสนอ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามสามารถทางานเป็นหมู่คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น
(2) มีความรับผิดชอบทาการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
(4) ชี้แนะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่แทรกอยู่ในเนื้อหารายวิชา
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากความสนใจและพัฒนาการในการเรียน
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2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นบรรยายและฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน
และเขียน
(2) มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ การรายงานหน้าชั้น การแสดงความคิดเห็น การสืบค้น
ข้อมูลทารายงาน ฯลฯ ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(3) แนะนาความคิด สังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้นผ่านเนื้อเรื่องที่เรียน
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(2) การรายงานหน้าชั้น
(3) การอภิปรายกลุ่ม
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การตั้งคาถามและตอบคาถามของนักศึกษา การ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเองและ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างานและการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
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2.2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ใ นการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตาม
(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินความสนใจในขณะที่ผู้อื่นรายงานหน้าชั้นหรือกล่าวแสดงความคิดเห็น
(2) ประเมินความรับผิดชอบนักศึกษาแต่ละคนในกิจกรรมที่กาหนด
(3) ประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมู ล สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ห รือ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ ทั น สมั ยได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่
หลากหลาย
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
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(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลื อก
สารสนเทศ และฝึกทักษะ
(4) การนาเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่ห ลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่
นาเสนอ
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการบ้าน รายงาน เรียงความและงานอื่นๆ ที่มอบหมายให้ทา
(2) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ ต่างๆ
ในการรายงานหน้าชั้น
(3) ประเมินจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบในการทา
รายงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
(2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
(3) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีความสานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
(5) มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
(6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
(2) มีความใฝุรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
(3) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดสร้างสรรค์
(2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
(3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ปัญญา
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) มีภาวะการเป็นผู้นา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
(3) มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ 6. ศิลปะและการ
วิเคราะห์เชิง สร้างสรรค์
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร













































081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน













































081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ













































082 101 มนุษย์กับศิลปะ



































082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์



































082 103 ปรัชญากับชีวิต





































082 104 อารยธรรมโลก





















082 105 อารยธรรมไทย











































082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน













































082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต













































082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น













































082 109 ดนตรีวิจักษ์













































กลุ่มวิชาภาษา
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
082 110 ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่าง
เป็นสุข
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

2

3

4

2.ความรู้

5



6

1

2



3

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

3

1





2



2

3

4

5. ทักษะการ 6. ศิลปะและการ
วิเคราะห์เชิง สร้างสรรค์
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

1

2



3


110



































083 102 จิตวิทยากับมนุษย์สัมพันธ์



































083 103 หลักการจัดการ

















083 104 กีฬาศึกษา





































083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย





































083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน























083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน























083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน























083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์





















083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์















083 111 ประสบการณ์นานาชาติ
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083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

1. คุณธรรมจริยธรรม

1 2

3







4

2.ความรู้

5 6

1

2



3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

1

1





2

3

2



3

4



5. ทักษะการ 6. ศิลปะและการ
วิเคราะห์เชิง สร้างสรรค์
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

1



2

3



111

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
ประชาคมอาเซียน
084 107 พลังงานในอาเซียน



























































084 108 โลกและดาราศาสตร์
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กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์















































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์5. ทักษะการ 6. ศิลปะและการ
ระหว่างบุคคลและ วิเคราะห์เชิง สร้างสรรค์
ความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

























































































600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน









































































600 113 ศิลปะการดารงชีวิต
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
คอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต















































































600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต













































600 118 ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน













































600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย





























600 120 การตลาดและการเงิน



















600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
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600 116 ภาวะผู้นากับการพัฒนา
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600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
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หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้ งในวัฒ นธรรมไทยตระหนั กในคุ ณค่าของระบบคุ ณธรรมจริย ธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ น ผู้ นาและผู้ ตามสามารถท างานเป็ นหมู่ค ณะสามารถแก้ ไขข้อ ขัด แย้ ง
ตามลาดับความสาคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(4) สามารถวิ เคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ค วามรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้ อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานและการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

3

4

5

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

1

2

1

2

3

3

4

5

4

5

   

  









  





   





  

511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2

   

  









  





   





  

511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม

   

  









  





   





  

513 100 เคมีทั่วไป

  



    

    







513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

 

 



 







514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

    





















514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2

    





















514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

 

  









 













    

  

514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
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614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน
614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับวิศวกรอุตสาหการ
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
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511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

4

2. ความรู้

5

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

614 202 สถิติวิศวกรรม





614 211 กระบวนการผลิต

























614 251 การวิจัยดาเนินงาน
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ
614 312 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ผลิตสาหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
614 313 ระบบอัตโนมัติ
614 314 วิศวกรรมเครื่องมือกล
614 315 อบชุบเหล็ก







































































 






 








  










 

116

614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ
614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม








 

มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

2. ความรู้

3

4

5

1

3. ทักษะทางปัญญา

2

3

4

5

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5





 







  









 





 

614 317 โลหะวิทยา

 





 







  









 





 

614 318 ปฏิบัติการโลหะวิทยา
614 321 การศึกษาการทางานทาง
อุตสาหกรรม
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย

 





 







  









 





 







 

 







  



 





 







 

 









  

614 323 การยศาสตร์







 



  





  

614 331 การควบคุมคุณภาพ







 

 









 







614 341 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม





  

 







  







614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต
614 352 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกร
614 361 การออกแบบเพื่อความสามารถ
ในการผลิต
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614 316 ปฏิบัติการอบชุบเหล็ก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

614 362 ปัญญาคณาในระบบการผลิต

3

4

1

2



614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ







614 411 การออกแบบแม่พิมพ์เบือ้ งต้น



4









614 452 ระบบการผลิตแบบลีน















3








4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

























2



4







































5










3
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5









4
















2






1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบารุง


5





614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม

3

3. ทักษะทางปัญญา
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614 364 การออกแบบทางวิศวกรรม

614 453 กฎหมายอุตสาหกรรม
614 454 การจัดตารางการผลิตและ
การจัดลาดับการผลิต
614 455 การสร้างทีมและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
614 456 การออกแบบและวิเคราะห์การ
ทดลอง

5

2. ความรู้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3

5

1



614 463 การจาลองสถานการณ์

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา

5

1



2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1



2

3



4

5

2

3

4



5


































614 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1

























614 492 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2

























614 493 สัมมนา



614 494 เตรียมสหกิจศึกษา



614 495 สหกิจศึกษา



614 496 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร



615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม







































615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
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614 461 การออกแบบโรงงาน
อุตสาหกรรม
614 462 วิศวกรรมคุณค่า
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2. ความรู้



















มคอ. 2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม
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615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอดิ ส์
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2. ความรู้

5

1

2

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงาน
วิศวกรรม
619 313 การจัดการการขนส่งและการ
กระจายสินค้า
619 331 การจัดการโครงการ
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619 421 การควบคุมสินค้าคงคลัง





  

  







  





 

 



619 431 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม





  

  





  







 

 



619 432 ระบบการจัดการคุณภาพ





  

  





  







 

 



619 433 วิศวกรรมระบบ





  

  









 

 



619 434 คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
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618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน

  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

1

620 101 วัสดุวิศวกรรม
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3.ทักษะทางปัญญา
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4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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619 436 การออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและการผลิต
619 441 การเขียนโปรแกรมด้วย
MATLAB
619 442 เหมืองข้อมูล
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2.ความรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีร ะบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน
(3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
(4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(1) สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
(2) สารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและ
เข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) สารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และ
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(4) รวบรวมผลการสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
3.2 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องสอบ
ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2.00 และค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไม่
น้อยกว่า 2.00
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มี ก ารปฐมนิ เ ทศและให้ ค าแนะน าแก่ อ าจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตรที่สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการประชุมกรรมการหลักสูตร ก่อนการเปิดภาคการศึกษา
ต้น เดือน มิถุนายน เพื่อกาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในรายวิชา
รวมถึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนรายวิชานั้นๆ
หลักสูตรมีการวัดคุณภาพการทางานของอาจารย์ผู้สอนทุ กคน เพื่อกาหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์คุณภาพการสอน โดยพิจารณาจากแบบประเมินการเรียนการสอน การทวนสอบ
คุณภาพการวิจัย จัดสรรให้อาจารย์สามารถขอทุนวิจัย เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยทุกปี
(1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการวัดประเมินผลให้
ทันสมัย
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
หลักสูตรฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและความเชี่ยวชาญ โดยแบ่งเป็นงบประมาณการพัฒนาการอบรม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ
20,000 บาท/คน งบประมาณการนาเสนอผลงานทางวิชาการ 50,000 บาท/คน และจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรที่จาเป็นในการเรียนการสอนและการทาวิจัย
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูน
ประสบการณ์
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(3) กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การกากับมาตรฐานหลักสูตร ตาม
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ ดาเนิ นการส ารวจผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่กาหนด จากจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตที่
หลักสูตรผลิตออกมาเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2.2 การได้งานทา
หลักสูตรทาการสารวจอัตราการได้งานทาร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี และทาการสารวจอัตราการได้งานตรงกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรฯ กาหนดคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร คือ ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายวิทย์คณิต และมีคุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑ์ของภาควิชาฯ ช่อง
ทางการรับเข้าที่ทางหลักสูตรฯ ได้กาหนดมีดังนี้
(1) โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
(2) โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
(3) โควตาพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร
(4) โครงการรับนักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
(5) การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (สกอ.)
(6) โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
หลั กสู ต รฯ มี การก าหนดคุ ณสมบั ติเฉพาะส าหรับแต่ ล ะช่อ งการรับเข้ า กาหนดวิธี การคั ดเลื อ ก
นักศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในหลักสูตร มีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความ
พร้อมในการเข้าศึกษา
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ มีการนาผลประเมินการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยจัดโครงการปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ต้น เพื่อให้รักษาการคงอยู่ของนักศึกษาและสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี
3.3 การควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
หลักสูตร ฯ ดาเนินการควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวให้กับนักศึกษาผ่าน
ช่องทางและโครงการดังนี้
1) การปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่ออธิบายการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนการ
สอน และกฎระเบียบนักศึกษา
2) การประชุมนักศึกษาในแต่ละชั้นปี หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมนักศึกษาในทุก ๆ ปีการศึกษา
เพื่อทาการชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
3) การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้คาปรึกษาในด้านการศึกษาและแนะแนวการใช้
ชีวิตในมหาวิท ยาลั ย โดยอาจารย์ ที่ปรึกษาทุกคนต้องท าหน้าที่ ให้ คาปรึกษา ในแต่ ล ะภาค
การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะแจ้งรายละเอียดช่องทางในการติดต่อสื่ อสาร และ
ชั่ว โมงว่ า งในแต่ ล ะสั ป ดาห์ พร้ อ มสถานที่ ส าหรั บ การให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะปี
การศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสรุปปัญหาที่พบส่งกลับมายังหลักสูตร เพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาต่อไป
4) จัดปั จฉิมนิเทศให้ กับ นั กศึกษาที่กาลั งจะสาเร็จการศึกษา เพื่อ เตรียมความพร้อมในการเข้า
ทางานในสถานประกอบการ
5) โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ หลักสูตรสารวจความจาเป็นและความสนใจของนักศึกษาใน
ด้านการพัฒ นาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณให้ แต่ล ะโครงการที่จะ
ดาเนินการในแต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับแต่ละโครงการ
หลั กสู ต รฯ ประเมิ น ผลที่ ได้จากโครงการและสรุ ปข้อมู ล ส าหรับใช้ ในการวางแผนในรอบปี
การศึกษาถัดไป
6) การสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
7) ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น อีเมล์สายตรงประธานหลักสูตร
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4. อาจารย์
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการ เพื่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการยกระดับคุณภาพอาจารย์
ในหลักสูตร ดังนี้
1) การรับอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการกาหนดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
2) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรง
กับสาขาวิชา
3) หลักสูตรฯ มีการกาหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินการหลักสูตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4) หลั ก สู ต รฯ พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตร ในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
5) หลั ก สู ต รฯ มี ก ารวางแผนการทดแทนอาจารย์ ที่ จ ะเกษี ย ณหรื อ ลาศึ ก ษาต่ อ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร เพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร เพื่อรับรองปริญญาในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในการปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ศิษย์เก่า และ
ผู้ประกอบการ มาเป็นผู้วิพากษ์และประเมินหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลั กสู ตรฯ มีการประชุมเพื่อกาหนดผู้ สอนในแต่ล ะรายวิชา โดยพิจารณาจาก ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การสอน และภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา มีกาหนดการในการส่ง มคอ.3
และ มคอ. 4 โดยกาหนดจากภาควิชาฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนผลงานวิจัย การบริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนามาพิจารณาว่าสามารถบูรณาการกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยกาหนดแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 ซึ่งกาหนดให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ มีการวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับ มคอ.3 การกากับส่งการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 กาหนดให้มีการประชุม
การประเมินผลรายวิชาที่มีความผิดปกติของระดั บผลการเรียน การวางแผนและการกาหนดรายวิชาที่จะ
ดาเนินการทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ ดาเนินการกากับและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ได้กาหนดไว้ในหมวดที่
7 ข้อ 7 ใน มคอ.2 และสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีการสารวจจานวนและตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และระบบข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียนจาก
อาจารย์และนักศึกษา การนาประผลเมินผลการเรียนการสอนในของทุกรายวิชา ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มาพิจารณาปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีและเพียงพอต่อ
การใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์
การจั ด สรรงบประมาณในการพัฒ นาครุภั ณฑ์ เ ทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ส าหรับ การเรี ย นการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานในรายวิชาที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือเครื่องจักร มีการดาเนินการคัดสรรหนังสือเข้าสู่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และอ้างอิงสิ่งที่เรียนในหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน:ระดับ
ปี
ปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
X
X
X
X
X

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
X
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์/
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
X
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
X
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ (ข้อที่1-5) (ตัว) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้(ตัว ในแต่ละปี

ปี
ปี
2560 2561
X
X

ปี
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เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตั ว บ่ ง ชี้ บั ง คั บ (ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1–5) มี ผ ลด าเนิ น การบรรลุ ต ามเปู า หมายและมี จ านวนตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ผ ล
ดาเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
2560
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1–5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
2561
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1–5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
2562
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1–5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
2563
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1–5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
2564
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1–5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่ง
ให้อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
หลั ก สู ตรก าหนดให้ มีก ารประเมิ นเพื่ อ พั ฒ นาปรับ ปรุ ง หลั ก สู ตรทุ ก 5 ปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้
หลั กสู ตรมีความทัน สมัย และเป็น ไปตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อดาเนินการ ดังนี้
(1) วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
(2) ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และ
ผู้สาเร็จการศึกษา ทีผ่ ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ สถาบันที่
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสานักงานคณะกรรมการอุมศึกษา
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ ทุกหลั กสู ตรมีการพัฒ นาหลั กสู ตรให้ ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่ อพัฒ นา
หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียน
การสอนในวิชานั้นสิ้นสุด โดยให้อาจารย์ผู้สอนวางแผนการปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอน และนาแผนนั้น
ไปใช้ในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป
(2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา หลักสูตรสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็น
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะทาทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) จั ด ประชุ ม โดยมี ตั ว แทนภาคอุ ต สาหกรรม ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และศิ ษ ย์ เ ก่ า มาร่ ว มวิ พ ากษ์
หลักสูตร เพื่อนาข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตรไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
(2) จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนภายในภาควิชา
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
(4) หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง เสนอให้ ค ณะกรรมการวิ ช าการและคณะกรรมการกลั่ น กรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

ภาคผนวก
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ข) ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ค) รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ง) คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง)

