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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร 25500081106765
1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Management Engineering and Logistics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
Bachelor of Engineering (Management Engineering and Logistics)
วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
B.Eng. (Management Engineering and Logistics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพได้
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5.3 ภาษาที่ใช้
5.4 การรับเข้าศึกษา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้
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 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สภาวิชาชีพ......................เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่........... เดือน.......... พ.ศ. ..............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรโลจิสติกส์ วิศวกรฝุายวางแผนและจัดการในด้านต่างๆ เช่น คลังสินค้า การขนส่ง
การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
8.2 นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.3 เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
8.4 ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายสุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์
เลขประจาตัวประชาชน 3-1013-00382-41-8
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
9.2 นายกวินธร สัยเจริญ
เลขประจาตัวประชาชน 3-1201-00314-25-6
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2542)
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9.3 นางสาวจันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
เลขประจาตัวประชาชน 3-1021-00026-97-0
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2531)
9.4 นายธนาธร เกรอต
เลขประจาตัวประชาชน 4-7097-00001-16-1
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ M.Sc. (Logistics) University of Wollongong, Australia (2010)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
9.5 นายบัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
เลขประจาตัวประชาชน 3-7502-00288-73-1
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2540)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการค้าในแต่ละประเทศต่างได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตการค้าเสรี ทาให้ธุรกิจ
ต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ต่างต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและสามารถแข่งขันกับธุรกิจ
ข้ามชาติได้ ซึ่งนับวันการเกิดเขตการค้าเสรีมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก
ของอาเซียน ทาให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการองค์ความรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
ทั้งนี้รัฐบาลได้กาหนดให้โลจิสติกส์เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยตั้งเปูาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางโลจิส ติกส์ของอาเซีย นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับธุรกิ จไทย ดังนั้นวิศวกรที่มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงระบบโลจิสติกส์ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ จึงเป็นบุคลากรที่ขาดไม่ได้และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในยุคนี้
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ดังได้กล่าวมาแล้วในข้อ 11.1 การเข้ามาของธุรกิจข้ามชาติที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมทาให้ความ
ต้องการวิศวกรท้องถิ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการและด้านโลจิสติกส์เพิ่มตามไปด้วย
นอกจากนี้ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ ก็เป็นสิ่งจาเป็น
อย่างยิ่งสาหรับวิศวกรยุคใหม่เพื่อสอดรับกับการทางานร่วมกับชาวต่างชาติ ดังนั้น การสร้างวิศวกรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา และมีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติที่สาคัญ นอกจากจะ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจไทยแล้ว ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ
ข้ามชาติอีกด้วย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
โดยการผลิตบุคคลากรทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งในภาค
ธุร กิ จ และภาคอุ ต สาหกรรม มี ค วามเข้ า ใจในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของธุ ร กิจ สามารถน าหรื อ พั ฒ นา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันการ
เรียนรู้พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา
และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่จัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 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)
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081 103
082 101
082 102
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

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)
มนุษย์กับศิลปะ
(Man and Art)
มนุษย์กับการสร้างสรรค์
(Man and Creativity)
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)
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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)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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083 106
083 107
083 108
083 109
083 110
083 111
083 112

084 101
084 102
084 103

084 104
084 105
084 106

084 107

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)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
(Sufficiency Economy and Social
Development)
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
(Computer, Information Technology and
Communication)
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
(Science and Technology in ASEAN
Community)
พลังงานในอาเซียน
(Energy in ASEAN)
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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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084 108

โลกและดาราศาสตร์
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
13.1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 13 วิชา คือ
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied
Science)
600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Food and Life Style)
600 113 ศิลปะการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer
Applications for Food Research)
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Biotechnology and Life Quality)
600 116 ภาวะผู้นากับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Leadership and Development)
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
600 118 ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
600 119 ไฟฟูาและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
600 120 การตลาดและการเงิน
3(3-0-6)
(Marketing and Finance)
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Network Technology and Communication)

มคอ.2
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13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 9 วิชา คือ
511 104 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers I)
511 105 แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers II)
511 206 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 หมวดวิชาเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ จานวน 18 วิชา คือ
614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน
1(1-0-2)
(Basic Engineering)
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Engineering Drawing)
614 202 สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statistics)
614 211 กระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Processes)
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
1(0-3-0)
(Manufacturing Processes Laboratory)
614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
2(1-3-2)
(Computer Aided Design)
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614 241

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
614 313 ระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic System)
614 321 การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
614 331 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Energy and Environmental Management for
Engineers)
614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
614 454 การจัดตารางการผลิตและการจัดลาดับการผลิต
3(3-0-6)
(Production Scheduling and Sequencing)
614 455 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Team Building and Human Resource Management)
614 456 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-6)
(Experimental Design and Analysis)
614 463 การจาลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Simulation)
13.1.5 หมวดวิชาเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 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)
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13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 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 Engineering
Laboratory)
13.1.7 หมวดวิชาเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชาวัสดุวิศวกรรมและนาโน
เทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จานวน 1 วิชา คือ
620 101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี

มคอ.2
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มี
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประกอบวิชาชีพ
และเป็นผู้มวี ินัย คุณธรรม จริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศชาติ ในด้านการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และศักยภาพการผลิต อี กทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีน ญี่ปุน
และเกาหลี มีบทบาทและอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมต่อประชาคมโลก จึงต้องการผู้มีความรู้
ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมเป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดี
ระหว่างประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความใฝุรู้ และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทาง
ด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
และต่อสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ เป็นไปตามมาตรฐานไม่
ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 3 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม
รายงานผลการประเมินความพึง
ความต้องการของหน่วยงาน
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
องค์กร และสถานประกอบการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่ 1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญภายในระยะเวลา
อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการ
2 ปี
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

มคอ.2

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่คณาจารย์

1. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น จานวนรายวิชาที่ใช้การ
พัฒนาการของผู้เรียน
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลัก
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของ
สูตรที่เน้นทักษะการเรียนรู้ ผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
มาตร ฐานคุณวุฒิระดับ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ
ปริญญาตรี
แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ พัฒนาทักษะการสอนของ
1. จานวนโครงการการพัฒนา
ประเมิน ผลของอาจารย์ตามผลการ อาจารย์ ที่เน้นการสอนด้าน
ทักษะการสอนและการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ด้าน
ภายในระยะเวลา 2 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 2. ระดับความพึงพอใจของ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
วิเคราะห์และสื่อสาร
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/หรือ
เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัว
การดาเนินชี วิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากการดาเนินชีวิตมัธยมศึกษา
หลายประการ เช่ น การแข่ง ขัน ในการเรียน หรืออิ ส ระในการใช้ ชีวิต ปั ญหาส่ ว นหนึ่ งเกิ ดจากการที่
นั ก ศึ ก ษาขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย น เมื่ อ อยู่ ห่ า งจากผู้ ป กครองนั ก ศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบมากขึ้น เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาบางคนใช้
เวลาไปอย่างไม่เกิดประโยชน์ เช่น เล่นเกมส์หรือการเที่ยวเตร่ เป็นต้น ปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อตัวนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการเงิน
2.3.2 ปัญหาการเรียน
วิธีเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นวิธีที่ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบสูงต้องทบทวนบทเรียน
และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง นักศึกษาที่เข้ามาใหม่จะมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอยู่มาก ทาให้
นักศึกษาใหม่พบปัญหาด้านการเรียน เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่สามารถทาการบ้านได้ หรือมีคะแนนสอบ
ต่ากว่าที่ควร
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้
คาแนะนาในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2.4.2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการจั ดให้มีการสอนปรับพื้นฐานให้กับ
นักศึกษาทุกคนในช่วงก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในกลุ่มของรายวิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้น อีกทั้งปรับระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาให้ทัดเทียมกัน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
35 (5)*
35 (5)*
ชั้นปีที่ 4
35 (5)*
รวม
40
80
120
160
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
40
()* หมายถึง จานวนนักศึกษาแผนสหกิจ

ปี 2564
40
40
35 (5)*
35 (5)*
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2560
2561
320,000
640,000
1,200,000 2,400,000
6,446,283 7,410,650
7,966,283 10,450,650

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
1,200,000 1,600,000 1,600,000
4,140,000 5,520,000 5,520,000
8,395,085 9,400,793 9,799,171
13,735,085 16,520,793 16,919,171
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ทุนการศึกษา
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

5,574,764
629,879
50,000
320,000
6,574,643

5,909,250
1,259,760
50,000
640,000
7,859,010

6,263,805
1,889,640
50,000
1,200,000
9,403,445

6,639,633
2,519,520
50,000
1,600,000
10,809,153

7,038,011
2,519,520
50,000
1,600,000
11,207,531

241,640
200,000
441,640
7,016,283
40
175,407

241,640
200,000
441,640
8,300,650
80
103,758

241,640
200,000
441,640
9,845,085
120
82,042

241,640
200,000
441,640
11,250,793
160
70,317

241,640
200,000
441,640
11,649,171
160
72,807

2563

2564

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 100,800 บาท ต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
[ / ] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ว ยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการและโลจิสติกส์แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
แผนปกติ แ ละแผนสหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น คื อ แผนสหกิ จ ศึ ก ษาจะมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ช าความรู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามาใช้ ใ นการท างานจริ ง ในโรงงานอุ ต สาหกรรม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์แ ละเตรี ย มความพร้ อ มให้ นั ก ศึ กษาก่อ นส าเร็จ การศึก ษา นั กศึ ก ษาผู้ ที่ จ ะเข้ าร่ ว มแผน
สหกิจศึกษาจะคัดเลือกจากนักศึกษาแผนปกติ ที่มีผลการเรียนดีและสมัครใจเข้าร่วมแผนสหกิจศึกษากับ
ทางภาควิชา โดยจะรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแผนสหกิจศึกษาหลังจากจบการศึกษาชั้นปีที่ 2
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร (แผนปกติ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
จานวน
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า
109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
47 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
50 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร (แผนสหกิจศึกษา)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
จานวน
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า
109 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
47 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
56 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบวิชานั้นๆ ดังนี้
081 มหาวิทยาลัยศิลปากร
082 มหาวิทยาลัยศิลปากร
083 มหาวิทยาลัยศิลปากร
084 มหาวิทยาลัยศิลปากร
511 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
513 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
514 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
619 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
620 สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ
1
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4
2
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
3
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
4
=
ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา คือ
0
=
กลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานวิศวกรรม
1
=
กลุ่มวิชาความรู้ด้านโลจิสติกส์
2
=
กลุ่มวิชาความรู้ด้านการจัดการโซ่อุปทาน
3
=
กลุ่มวิชาความรู้ด้านวิศวกรรมการจัดการ
4
=
กลุ่มวิชาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
=
กลุ่มวิชาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
6
=
กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม
9
=
กลุ่มวิชาความรู้ด้านอื่นๆ
เลขตัวที่สาม หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิ ช าฝึ ก หรื อ ทดลองหรื อ ปฏิ บั ติ ก าร 1 หน่ ว ยกิ ต เท่ า กั บ 2 หรื อ 3
ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิ ช าฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก ภาคสนาม 1 หน่ ว ยกิ ต เท่ า กั บ 3-6 ชั่ ว โมงต่ อ
สัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจากจานวนชั่วโมง
บรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลา
เรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
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3.1.3.3 รายวิชา
หมวดวิ ชาศึก ษาทั่ว ไป (แผนปกติแ ละแผนสหกิจศึ กษา) จานวนไม่ น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) วิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย
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)
(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)
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083 101
083 102
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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
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)
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์
(Activities for a Creative Life)
ประสบการณ์นานาชาติ
(International Experience)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
(Sufficiency Economy and Social Development)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and
Communication)

มคอ.2

3(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)
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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084 104
084 105
084 106
084 107
084 108

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
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
600 101
600 102

600 111
600 112
600 113
600 114

600 115
600 116

วิชาบังคับ
จานวน 6 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Communicative English for Applied Science)
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Technical English for Applied Science)
วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Clean Technology and Environment)
อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Food and Life Style)
ศิลปะการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Art of Living)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับการ
3(3-0-6)
วิจัยด้านอาหาร
(Information Technology and Computer Applications for
Food Research)
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Biotechnology and Life Quality)
ภาวะผู้นากับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Leadership and Development)
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600 117

พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
(Energy and Environment for Life)
600 118
ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
600 119
ไฟฟูาและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
600 120
การตลาดและการเงิน
3(3-0-6)
(Marketing and Finance)
600 121
เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Network Technology and Communication)
หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา) จานวน 47 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
511 104
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers I)
511 105
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers II)
511 206
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)
614 101
วิศวกรรมพื้นฐาน
1(1-0-2)
(Basic Engineering)
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614 201
614 202
614 211
614 212
615 112
615 224
618 120
619 191
620 101

614 213
614 322
614 331
614 351
614 461
615 225

เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
สถิติวิศวกรรม
(Engineering Statistics)
กระบวนการผลิต
(Manufacturing Processes)
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
(Manufacturing Processes Laboratory)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
(Thermofluids for Engineer)
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
(Fundamental of Electrical Engineering)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรโลจิสติกส์
(Computer Programming for Logistics Engineers)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
(2) กลุ่มวิชาบังคับ
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (แผนปกติ) จานวน 50 หน่วยกิต ประกอบด้วย
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(Computer Aided Design)
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids Laboratory)
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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(2-3-4)
3(3-0-6)

2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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618 121
619 201
619 211
619 311
619 312
619 313
619 314
619 315
619 321
619 331
619 341

619 391
619 411
619 461
619 491

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
1(0-3-0)
(Spreadsheet Laboratory for Engineering)
การวิจัยดาเนินงานสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Operations Research for Logistics)
ลีนสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Lean for Logistics)
การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Material Handling System Design)
การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
2(1-3-2)
(Logistics Technology)
การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Sourcing Management in Supply Chain)
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสาหรับวิศวกรโลจิสติกส์
1(0-3-0)
(Industrial Engineering Laboratory for
Logistics Engineers)
การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิติกส์
1*(ไม่น้อยกว่า 240
(Management Engineering and Logistics Training)
ชั่วโมง)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
กฎหมายโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics Laws)
โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1
1(0-3-0)
(Management Engineering and Logistics Project I)

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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619 492
619 493

614 213
614 322
614 331
614 351
614 461
615 225
618 121
619 201
619 211
619 311
619 312
619 313
619 314

โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2
2(0-6-0)
(Management Engineering and Logistics Project II)
สัมมนา
1*(0-3-0)
(Seminar)
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (แผนสหกิจศึกษา) จานวน 56 หน่วยกิต ประกอบด้วย
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
2(1-3-2)
(Computer Aided Design)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Plant Design)
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
1(0-3-0)
(Thermofluids Laboratory)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
1(0-3-0)
(Fundamental of Electrical Engineering Laboratory)
ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
1(0-3-0)
(Spreadsheet Laboratory for Engineering)
การวิจัยดาเนินงานสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Operations Research for Logistics)
ลีนสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Lean for Logistics)
การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Material Handling System Design)
การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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619 315

เทคโนโลยีโลจิสติกส์
2(1-3-2)
(Logistics Technology)
619 321
การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Sourcing Management in Supply Chain)
619 331
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
619 341
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสาหรับวิศวกรโลจิสติกส์
1(0-3-0)
(Industrial Engineering Laboratory for Logistics
Engineers)
619 391
การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
1*(ไม่น้อยกว่า 240
(Management Engineering and Logistics Training)
ชั่วโมง)
619 411
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
619 461
กฎหมายโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics Laws)
619 493
สัมมนา
1*(0-3-0)
(Seminar)
619 494
เตรียมสหกิจศึกษา
1*(0-3-0)
(Preparation for Cooperative Education)
619 495
สหกิจศึกษา
9(ไม่น้อยกว่า 16
(Cooperative Education)
สัปดาห์)
(3) กลุ่มวิชาเลือก (แผนปกติ) จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่ม
วิชาแขนงใดแขนงหนึ่งหรือหลายแขนงวิชา ต่อไปนี้
แขนงด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
619 412
การสร้างแบบจาลองและการหาคาตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
(Logistics Modeling and Optimization)
619 413
ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Decision Support System in Logistics)

* นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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619 414
619 415
619 416
619 421

619 431
619 432
619 433
619 434
619 435
619 436
619 441
619 442

614 241
614 313
614 321

ปัญหาทางสโทแคสติกในงานโลจิสติกส์
(Stochastic Problems in Logistics)
ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์
(Artificial Intelligence in Logistics)
การออกแบบระบบโลจิสติกส์
(Logistics System Design)
การควบคุมสินค้าคงคลัง
(Inventory Control)
แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการ
การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม
(Industrial Forecasting)
ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality Management System)
วิศวกรรมระบบ
(System Engineering)
คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
(Quality in Service Industry)
วิศวกรรมในธุรกิจค้าปลีก
(Engineering in Retail Business)
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต
(Industrial Product and Production Design)
การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB
(Computer Programing with MATLAB)
เหมืองข้อมูล
(Data Mining)
แขนงด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
ระบบอัตโนมัติ
(Automatic System)
การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study)

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)
3(3-0-6)
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614 352

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Energy and Environmental Management for
Engineers)
614 454
การจัดตารางการผลิตและการจัดลาดับการผลิต
3(3-0-6)
(Production Scheduling and Sequencing)
614 455
การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Team Building and Human Resource Management)
614 456
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
3(3-0-6)
(Experimental Design and Analysis)
614 463
การจาลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Simulation)
(4) กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ (แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา) จานวนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกรายวิชาจากทั้ง 2 แขนง แขนงละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ต่อไปนี้
แขนงด้านภาษาต่างประเทศเบื้องต้น
619 451
ภาษาญี่ปุนพื้นฐานสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Basic Japanese for Engineering Work)
619 453
ภาษาจีนกลางพื้นฐานสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Basic Mandarin for Engineering Work)
619 455
ภาษาเกาหลีพื้นฐานสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Basic Korean for Engineering Work)
แขนงด้านภาษาต่างประเทศสาหรับงานวิศวกรรม
619 452
ภาษาญี่ปุนประยุกต์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Applied Japanese for Engineering Work)
619 454
ภาษาจีนกลางประยุกต์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Applied Mandarin for Engineering Work)
619 456
ภาษาเกาหลีประยุกต์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Applied Korean for Engineering Work)

มคอ.2
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หมวดวิชาเลือกเสรี (ปกติและสหกิจศึกษา) จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ถ้านักศึกษาเลื อกศึกษา
รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชา
บังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ

การนั บ หน่ ว ยกิตในแต่ล ะหมวดวิ ช านับ เป็นรายวิช า จะแยกนับหน่ว ยกิ ตรายวิช าใด
รายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้

มคอ.2
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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
619 191

รหัสวิชา
081 103
511 105
514 102
514 104
614 201
615 112
-----------

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
เขียนแบบวิศวกรรม
กลศาสตร์วิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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(2-3-4)
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
614 202
614 213
618 120
618 121

รหัสวิชา
600 102
614 211
614 212
615 224
615 225
619 201
619 211
620 101
-----------

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สถิติวิศวกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
รวมจานวน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กระบวนการผลิต
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
การวิจัยดาเนินงานสาหรับโลจิสติกส์
วัสดุวิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

มคอ.2

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

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
21
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รหัสวิชา
619 311
619 312
619 315
619 321
619 331
---------------------

รหัสวิชา
614 322
614 331
614 351
619 313
619 314
619 341
---------------------

รหัสวิชา
619 391

มคอ.2

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

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

ลีนสาหรับโลจิสติกส์
การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน
การจัดการโครงการ
วิชาเลือกภาษาต่างประเทศในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
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)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3
3
22

วิศวกรรมความปลอดภัย
การควบคุมคุณภาพ
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสาหรับวิศวกรโลจิสติกส์
วิชาเลือกภาษาต่างประเทศในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ชื่อรายวิชา
การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
รวมจานวน

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

*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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รหัสวิชา
614 461
619 411
619 461
619 491
619 493
------------------------

รหัสวิชา
619 492
---------------------

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กฎหมายโลจิสติกส์
โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1
สัมมนา
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

มคอ.2

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

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
2(0-6-0)
6
3
11

*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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มคอ.2

3.1.4.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา
081 101
081 102
511 104
514 101
514 103
614 101
619 191

รหัสวิชา
081 103
511 105
514 102
514 104
614 201
615 112
-----------

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
เขียนแบบวิศวกรรม
กลศาสตร์วิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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(2-3-4)
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
614 202
614 213
618 120
618 121

รหัสวิชา
600 102
614 211
614 212
615 224
615 225
619 201
619 211
620 101
-----------

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สถิติวิศวกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
รวมจานวน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กระบวนการผลิต
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์
ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
การวิจัยดาเนินงานสาหรับโลจิสติกส์
วัสดุวิศวกรรม
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน

มคอ.2

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

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
21
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รหัสวิชา
619 311
619 312
619 315
619 321
619 331
---------------------

รหัสวิชา
614 322
614 331
614 351
619 313
619 314
619 341
---------------------

รหัสวิชา
619 391

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ลีนสาหรับโลจิสติกส์
การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน
การจัดการโครงการ
วิชาเลือกภาษาต่างประเทศในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัย
การควบคุมคุณภาพ
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสาหรับวิศวกรโลจิสติกส์
วิชาเลือกภาษาต่างประเทศในหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ชื่อรายวิชา
การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
รวมจานวน

*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

มคอ.2

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

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
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
3
22

จานวนหน่วยกิต
(บ-ป-น)
1*(ไม่น้อยกว่า 240
ชั่วโมง)
-
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
614 461
619 411
619 461
619 493
619 494
------------------------

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กฎหมายโลจิสติกส์
สัมมนา
เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

รหัสวิชา
619 495

สหกิจศึกษา
รวมจานวน

มคอ.2

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

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

*นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
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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)
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษทั้ ง 4 ด้ า น โดยฝึ ก การฟั ง และการพู ด ในชี วิ ต
ประจาวัน และในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความ
สาคัญ ฝึกเขียนในระดั บย่อหน้า และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
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 โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ เรื่ องที่อ่ าน สามารถนาข้ อมูล ที่ ได้จ ากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจั บ
ใจความและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
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.

มคอ.2
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082 101

มนุษย์กับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความสาคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มา
ของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และ
ดนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะ
ของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพ
สังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะกับมนุษย์และสังคม
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)
วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่
สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการ
สร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติใน
แต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจาก
มุมมองของศาสตร์ต่างๆ 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.

มคอ.2
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082 103

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหา
ความจริง ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์
ประเด็น ปัญหาร่วมสมัย อันจะนาไปสู่การสร้างสานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 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 รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นาไปสู่กาเนิดของ
อารยธรรม ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสาคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย
กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความ
เชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน
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)
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การ
สร้างสรรค์ ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา
วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
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)
การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ รูปแบบที่หลากหลาย
ของสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น คติ ค วามเชื่ อ ศาสนา วั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทาง
สถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วม
สมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติในประชาคมอาเซียน
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 จุดเริ่มต้นของการทา
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการ
ต่อต้านสมาธิ การนาสมาธิไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน
ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความ
แตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 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)
ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัย
ของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก
ผลกระทบจากการรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย
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.

มคอ.2
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082 109

ดนตรีวิจักษ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ
ต่างประเทศที่สาคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่างๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ้าน
ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจาชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนง
อื่น
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 บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม หลักการทางานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททาง
สังคม คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนว
ทางการดาเนินชีวิตและการทางานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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)
ความสั มพัน ธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้ อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัย
ที่น าไปสู่ ความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้ อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลั กษณะและ
ขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหาในอนาคตและผลกระทบต่อ
มนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่สังคมแบบ
ยั่งยืน
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)
ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและ
ความพึงพอใจระหว่างบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและ
การให้กาลังใจ อารมณ์ การควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครียด การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้นา การทางานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
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 ตลอดจนจุดประสงค์
แนวคิดในเชิงปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อต่อความสาเร็จในการดาเนินชีวิต
การประกอบกิจหรือภารกิจใดๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การกาหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การ
จัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล
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 พัฒนา ทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและ
กติกา มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การปูองกันอุบัติเหตุจากการเล่น
กี ฬ า การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น รวมถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ก ารเป็ น นั ก กี ฬ าและผู้ ช มที่ ดี
ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัย
นิยมหนึ่งชนิดกีฬา
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.
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083 105

การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
พัฒนาการบทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
กลไกทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนศึ ก ษาผลกระทบของโลกาภิ วัต น์ ที่ มี ต่อ ระบบการเมื อ ง การปกครองและ
เศรษฐกิจ
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)
รู ป แบบ เนื้ อ หา เอกลั ก ษณ์ และบริ บ ทของการก่ อ เกิ ด ศิ ล ปะการแสดงใน
ประชาคมอาเซียน 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)
การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลั กษณ์ ความหลากหลาย
และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของพลเมืองอาเซียน
The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities,
diversities and the cultural relationship among ASEAN countries and their
intercultural communication.

มคอ.2

47

083 108

วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music Culture)
วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซี ยน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีใน
พื้นที่วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสาคัญ ศิลปิน
ดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สภาพปัจจุบันของ
ดนตรีอาเซียน
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
และชุมชน ชุดความคิดต่างๆ ที่กาหนดแบบแผนการดาเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม ปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิต
ของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร 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 คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิต
อาสา คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการทางานเป็นทีม การ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
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 และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดินทาง
และประสบการณ์ ใ นต่ า งประเทศ การวางแผน และการเตรี ย มการเดิ น ทาง ฝึ ก
ประสบการณ์ ในมหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอื่นในต่างประเทศโดย
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ/ มหาวิ ท ยาลั ย และเรี ย นรู้ ภ าษา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศ
นั้นๆ
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.
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083 112

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Social Development)
ความหมาย หลั กการ แนวคิด ความสาคัญของหลั กเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดารงชีวิต
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)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทาน
อาหารกับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอม
อาหารและบรรจุภัณฑ์ 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)
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ
และการจัดการมลพิษชนิดต่างๆ 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 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา
ความมั่นคง 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 สถิติ
พรรณนา 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 และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน
และอนาคต การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 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)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้
ของนั กวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่ อสารต่อ
สาธารณะและการสร้างสื่ อประเภทต่างๆ เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน
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 เทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงาน สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานของอาเซียนและของโลก แหล่ง
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน ศักยภาพในการผลิตพลังงานใน
อาเซียน นโยบายด้านพลังงานในอาเซียน ภาวะโลกร้อน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากการใช้พลังงาน
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 การพยากรณ์
ทางอุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่ม
ดาวบนท้องฟูา 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
การเขียนรายงาน 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 การ
อ่านบทความและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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 แหล่งของมลภาวะและ
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แหล่งของพลังงานและการนาไปใช้โดยเน้นพลังงาน
สะอาด เทคโนโลยีสะอาดและการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี
การเกษตร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมฟอกย้อมและสิ่งทอ และอุตสาหกรรมพลาสติก
การสังเคราะห์สะอาดและ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
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 หลักการและวิธีการ
ถนอมอาหารทั่วไป การสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้นในชีวิ ตประจาวัน หลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัย ภัยที่ควรระวังซึ่งปนเปื้อนมากับ
อาหาร สถานการณ์ของสินค้า 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 บทบาทและความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก
การสร้างความสุขให้กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความสาเร็จในอาชีพ ความหมาย
และความสาคัญของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณในการทางานอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างจรรยาบรรณกับการดารงชีวิตในสังคม
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 แหล่งสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิธีค้นหาบทความ วิธีการค้นหาสิทธิบัตร การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การคานวณที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร
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 เซลล์พื้นฐาน
ของชีวิต สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ด้านพฤกษศาสตร์และปศุสัตว์ การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม จริยธรรม
ในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
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 การ
พัฒนาภาวะผู้นา ความแตกต่างของวัฒนธรรมสาหรับผู้นา การสร้างทีม การสร้าง
แรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การ
สื่อสารและการควบคุม และการจัดการความเครียด
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)
ความสาคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อการดารงชีวิต พลังงานประเภท
ฟอสซิล ปัญหาการหมดไปของเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ปัญหาภาวะโลกร้อนและ
ผลกระทบของภาวะ 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.

มคอ.2

56

600 118

ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business for Everyday Life)
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและวิเคราะห์การลงทุน
วิธีการจัดตั้งสถาน ประกอบการ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เอกสาร
ทางธุร กิ จ การบั ญ ชี เ บื้อ งต้ น การจั ด ทางบประมาณ กฎหมายทางธุ ร กิ จ การตลาด
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 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-commerce marketing. Codes
of business conduct and ethics.

600 119

ไฟฟูาและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Electricity and Safety)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟูาเบื้องต้น ไฟฟูาดูด ไฟฟูาลัดวงจร การเกิดเพลิงไหม้
ทางไฟฟูาและวิธีปูองกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไฟฟูา เรียนรู้เกี่ยวกับสายไฟฟูา ระบบ
สายดินและกระแสไหลลงดิน ความรู้เรื่องการตรวจวัด ความปลอดภัยในการทางาน และ
ควรระวังเกี่ยวกับไฟฟูา
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 สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด การวิจัย การตลาด กลไกตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนแบ่งตลาด การ
วางแผนการตลาด หลักการของเงินทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรม การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ทางการเงิน การคาดการณ์ทางการเงิน การระดมทุนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
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
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย มาตรฐานการสื่อสารแบบมีสาย มาตรฐานการสื่อสาร
แบบไร้ ส าย อิ น เตอร์ เ น็ ต ในทุ ก สิ่ ง ระบบฝั ง ตั ว การใช้ ง านในชี วิ ต ประจ าวั น ใน
อุตสาหกรรม และในระบบสารสนเทศ
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
ค่ า สุ ด ขี ด ของฟั ง ก์ ชั น รู ป แบบยั ง ไม่ ก าหนด กฎโลปิ ต าล ล าดั บ และอนุ ก รมอนั น ต์
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 การหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลข การประยุกต์การหาปริพันธ์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ สมการ
เชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ 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 แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ลิมิต
และความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ พีชคณิต
ของเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ ฟังก์ชันเวคเตอร์ของตัวแปร
ค่าจริงและการประยุกต์ แคลคูลัสของเวกเตอร์ เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล การ
หาปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางปริพันธ์
ตามเส้ น ปริพัน ธ์ตามผิ วและปริพันธ์ตามปริมาตร ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของ
สโตกส์และทฤษฎีบทของเกาส์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง
Mathematical induction. Functions of several variables. Quadric
surfaces. Calculus of real-valued functions of two variables. Calculus of
real-valued functions of several variables 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. Multiple
integrals 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 โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตาราง
ธาตุ เคมีของธาตุในกลุ่มหลัก อโลหะและโลหะทรานซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส
ของเหลว ของแข็งและสารละลาย 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
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 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.

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.
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614 101

วิศวกรรมพื้นฐาน
1(1-0-2)
(Basic Engineering)
เงื่อนไข : รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
หลักการของงานช่างพื้นฐาน งานวัดละเอียด การสอบเทียบเครื่องมือ การ
เตรียมชิ้นงานตัวอย่าง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร จริยธรรมและ
ความซื่ อ สั ต ย์ ท างวิ ช าการ บทบาทของวิ ศ วกร ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การประสบ
ความสาเร็จในหลักสูตรวิศวกรรมและวิชาชีพ การปรับตัวสาหรับการเป็นวิศวกร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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.

614 201

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก การร่างแบบด้วยมือเปล่า การ
เขียนภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียน
แบบภาพช่วย การเขียนวัสดุยึดเหนี่ยว การเขียนแผ่นคลี่ การเขียนแบบรายละเอียด
และส่วนประกอบของชิ้นงาน การให้ขนาดและความคลาดเคลื่อน การเขียนแบบด้วย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นพื้นฐาน
Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches.
Orthographic drawing. Pictorial drawing. Sections. Auxiliary views. Fastener
drawing. Development. Detail and assembly drawings. Dimensioning and
tolerancing. Basic computer-aided drawing.
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614 202

สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statistics)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น และการประยุกต์ ตัว แปรสุ่ม การคาดคะเนทาง
คณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติและการ
ทดสอบสมมุ ติฐ าน การวิเ คราะห์ ความแปรปรวน การวิเ คราะห์ การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม
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
เครื่องเจียระไน เครื่องกัด เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องพับม้วนโลหะ
เครื่องตีขึ้นรูป เครื่องสปาร์กด้วยไฟฟูา (อีดีเอ็ม) หลักการของกระบวนการกลึง การไส
การกัด และการเจาะ หลักการของการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟูาและแก๊ส การบัดกรี การ
หล่อโลหะ กระบวนการหล่อโลหะ การทาแบบ ระบบจ่ายน้าโลหะ ระบบปูอนเติมน้า
โลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกับกระบวนการผลิต พื้นฐานของต้นทุนในกระบวน
การผลิต
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 การ
กลึงเกลียว การกลึงคว้านรู การกลึงเซาะร่อง การไส การกัดปาดหน้า การกัดร่อง
การเชื่ อ มโลหะด้ ว ยไฟฟู า การเชื่อ มแก๊ ส การเชื่อ มจุด การหล่ อโลหะ การหล่ อ
อลูมิเนียมผสม และการหล่อทองแดงผสม
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 การเขียน
ภาพตัด การเขียนภาพประกอบ การกาหนดความคลาดเคลื่อนและการเผื่อขนาด
Computer-software drafting for two and three dimension drawing.
Section view drawing. Assembly drawing. Tolerance and clearance of
fitting.

มคอ.2

64

614 241

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economy)
การวิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการทาง
วิศวกรรมและธุร กิจ การคิ ดดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่ อมราคา ชนิดของต้นทุน การ
ประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางเลือก การประมาณผลของความเสี่ยง
และความไม่แน่น อน อัตราผลตอบแทน การประมาณภาษีเงินได้ เงินเฟูอ การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน แผนภูมิ
กระแสเงินสด พันธบัตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหา
ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
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.

614 313

ระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic System)
วิชาบังคับก่อน : 618 120 วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
หลั ก การท างานและขั้ น ตอนการออกแบบระบบการท างานอั ต โนมั ติ การ
ออกแบบระบบและลอจิก การควบคุมสาหรับงานนิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟูา การ
ออกแบบระบบควบคุมการผลิ ตแบบอัตโนมัติ ระบบของอินพุท เอาท์พุทและรีเลย์
การประยุกต์ตัวอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้ใช้ในระบบควบคุมการทางานของ
เครื่องจักรอัตโนมัติ
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.
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614 321

การศึกษาการทางานทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Work Study)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
หลั กการของการศึกษาการเคลื่ อนไหวและเวลา การวัดและการวิเคราะห์
วิธีการทางาน การประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การใช้แผนภูมิและ
แผนภาพกระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิการดาเนินงาน การศึกษา
การเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรคานวณทางเวลา การสุ่มตัวอย่างการทางาน การหา
เวลามาตรฐาน การวัดประสิทธิภาพ เทคนิคการกาหนดเวลาเผื่อ การวิเคราะห์งาน
เพื่อปรับปรุงวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลมาตรฐาน การใช้อุปกรณ์ให้
สัมพันธ์กับการศึกษาการทางาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
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)
การศึกษาหลักการในการปูองกันการสู ญเสี ย การออกแบบ การวิเคราะห์
และการควบคุมพื้นที่ในการทางานที่อาจเกิดอันตราย องค์ประกอบร่างกายของมนุษย์
เทคนิ คความปลอดภัยของระบบ การจัดการการปูองกันอัคคีภัย หลั กการของการ
จั ด การความปลอดภั ย กฎหมายความปลอดภั ย ในการท างาน กฎหมายแรงงาน
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักการในการควบคุมสิ่งแวดล้อมทาง
อุตสาหกรรม 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.

614 331

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Control)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
หลั กการของการควบคุมคุณภาพ การบริห ารงานการควบคุม การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมสาหรับ
กระบวนการผลิ ต การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถของกระบวนการ การวิ เ คราะห์
ระบบวัด การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา
Principles of quality control. Quality 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.
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614 351

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
บทนาของระบบการผลิต เทคนิคของการพยากรณ์ การวางแผนการผลิตรวม
การจัดการวัสดุคงคลัง การกาหนดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การวางแผน
ความต้องการใช้วัสดุ การวางแผนโครงการโดยใช้ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (ซีพีเอ็ม) และ
เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (พีอีอาที) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกาไร
เพื่อ การตัด สิ น ใจผลิ ต การประยุก ต์ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ในการวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต 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)
การจั ด การทางด้ า นพลั ง งาน การดึ ง ความร้อ นกลั บ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ต้นทุนในการจัดการ พลังงาน ระบบนิเวศน์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโลก มลภาวะ
ทางน้า มลภาวะทางอากาศ มลภาวะในดิน มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอุณหภาพ
ขยะและของเสียเสี่ยงอันตราย ผลกระทบของของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการกับ
มลพิษของเสียโดยใช้กระบวนการวิศวกรรม การบาบัดของเสีย การกาจัดของเสีย การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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).

มคอ.2

68

614 454

การจัดตารางการผลิตและการจัดลาดับการผลิต
3(3-0-6)
(Production Scheduling and Sequencing)
วิชาบังคับก่อน : 614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต
หลักการของวิธีการจัดตารางการผลิตและการจัดลาดับการผลิตให้กับทรัพยากร
ที่ใช้ในการผลิต การเลือกและการประยุกต์วิธีการจัดตารางการผลิ ตที่สอดคล้องกับ
ลักษณะการผลิตแบบจ๊อบช๊อบและโฟลช๊อบ การนาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคานวณ
เพื่อให้ได้ตารางการผลิตที่เหมาะสม
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
on production scheduling.

614 455

การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Team Building and Human Resource Management)
ความหมายของที ม ประเภทของที ม การพั ฒ นาที ม รู ป แบบของที ม ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งที ม การสื่ อ สารเพื่ อ การสร้ า งที ม การคั ด เลื อ ก
พนักงาน การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร การบริหารความ
ขัดแย้ง
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 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง วิธีการเก็บข้อมูล การออกแบบ
แบบจาลองของการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัว
แปร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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 : 614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต
บทนาของการออกแบบและวางผังโรงงาน การวิเคราะห์การออกแบบโรงงาน
เบื้องต้น การวางแผนการวางผังโรงงาน การวางแผนและออกแบบสิ่งอานวยความ
สะดวกในโรงงาน ลักษณะทั่วไปของปัญหาด้านการวางผังโรงงาน การเลือกทาเลที่ตั้ง
ของโรงงาน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์และออกแบบการขนถ่ายวัสดุ เทคนิคการ
จัดเก็บวัสดุและคลังเก็บวัสดุเศรษฐศาสตร์ของการออกแบบ การวิเคราะห์ความสมดุล
ของสายการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ประเภทพื้นฐานของการให้บริการและหน้าที่
เสริมของผังโรงงาน การออกแบบโรงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
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. Computeraided plant design.
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614 463

การจาลองสถานการณ์
3(3-0-6)
(Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
การสร้ างตัว เลขสุ่ ม การทดสอบตัว เลขสุ่ ม ขั้นตอนการจาลองสถานการณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล การจาลองสถานการณ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์
การจาลองสถานการณ์ในปัญหาทางอุตสาหกรรมและระบบแถวคอย
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.

615 112

กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
ระบบของแรง แรงลั พ ธ์ สมดุล ของอนุภ าคและวั ตถุ เกร็ง สถิต ยศาสตร์ ของ
ของไหล จุดเซ็นทรอยด์และโมเมนต์ของความเฉื่อย จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของ
อนุ ภ าคและวั ต ถุ เ กร็ ง กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น งานและพลั ง งาน อิ ม พั ล ส์ และ
โมเมนตัม
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.

615 224

เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Thermofluids for Engineer)
หลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลั กการพื้นฐานและสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานเกี่ยวกับของไหล
สถิตย์ พื้นฐานพลศาสตร์ของของไหล คุณลักษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรียบ
และการไหลแบบปั่นปุวน
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.
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615 225

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

618 120

วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental of Electrical Engineering)
การวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟู า พื้ น ฐานทั้ ง วงจรไฟฟู า กระแสตรงและกระแสสลั บ
แรงดัน กระแสไฟฟูา และกาลั งไฟฟูา หม้อแปลงไฟฟูา เครื่องจักรกลไฟฟูาเบื้ องต้น
เครื่องกาเนิดไฟฟูา มอเตอร์และการนาไปใช้งาน แนวคิดระบบไฟฟูาสามเฟส วิธีการ
ส่งถ่ายกาลังไฟฟูา เครื่องมือวัดทางไฟฟูาเบื้องต้น 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.

618 121

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
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.
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619 191

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรโลจิสติกส์
3(2-3-4)
(Computer Programming for Logistics Engineers)
แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การโต้ตอบระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดฐานข้อมูล
การเขียนผังงาน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง
การประยุกต์ในงานวิศวกรรมโลจิสติกส์
Computer concepts. Computer components. Hardware and
software interaction. Electronic Data Processing (EDP) concepts. Database
concepts. Flowcharting. Program design and development. High-level
language programming. Application in logistics engineering.

619 201

ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
1(0-3-0)
(Spreadsheet Laboratory for Engineering)
ปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ การประยุ ก ต์ โ ปรแกรมสเปรดชี ท และซอฟแวร์ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม
Laboratory on application of spreadsheet program and other
related software in basic engineering problems.

619 211

การวิจัยดาเนินงานสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Operations Research for Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
บทนาสู่วิธีการวิจัยดาเนินงานในปัญหาทางโลจิสติกส์ การประยุกต์ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้า
คงคลัง การจาลองในกระบวนการตัดสินใจ
An introduction to the methodology of operations research in
logistics problem solving. Applications of mathematical models. Linear
programming. Transportation model. Queuing theory. Inventory model.
Simulation in decision making process.
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619 311

ลีนสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Lean for Logistics)
การศึกษาวิธีการทางานและการวิเคราะห์กระบวนการ ประวัติความเป็นมาของ
ระบบการผลิตแบบลีน หลักการของลีน เครื่องมือต่าง ๆ ของลีนและการประยุกต์ การ
ใช้ลีนแก้ปัญหาเฉพาะในโลจิสติกส์
Method study and process analysis. History of lean manufacturing
systems. Principles of lean. Lean tools and their applications. Using lean
to solve specific problems in logistics.

619 312

การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Material Handling System Design)
หลักการออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือก
วิธีการขนถ่าย การออกแบบระบบลาเลียงชนิดใช้แรงโน้มถ่วง ชนิดใช้พลังงาน ชนิดโซ่
ชนิดสายพาน ชนิดรองรับภาระงานหนัก ชนิดระบบรางและรางเหนือพื้น และชนิดอื่น ๆ
เทคโนโลยีการจัดเก็บสินค้า เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อทางโลจิสติกส์
Principles of material handling system design. Problem analysis
and selection of handling methods. Design of gravity conveyor, powered
conveyor, chain conveyor, belt conveyor, chain, heavy unit load
conveyors, railed and overhead conveyors and miscellaneous conveyors.
Storaging technology. Logistics packaging technology.

619 313

การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
(Transportation and Distribution Management)
การศึกษาและวิเคราะห์ ระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก ทางอากาศ ทาง
แม่น้า และทางทะเล การพยากรณ์ความต้องการในการเดินทาง การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการขนส่ง ความหนาแน่นของการจราจร การตัดสินใจเลือก
ทางเดินที่เหมาะสมที่สุด แบบจาลองสถานการณ์สาหรับการศึกษาพฤติกรรมของระบบ
การขนส่ง การวางแผนของระบบการพัฒนาและเส้นทางการขนส่ง 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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619 314

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
(Inventory and Warehouse Management)
แนวทางต่าง ๆ สาหรับการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แนวโน้ม
การเปลี่ย นแปลง และโอกาสของคลังสินค้า บทบาทของคลังสินค้าในโซ่อุปทาน การ
ออกแบบคลังสินค้าและการเลือกทาเลที่ตั้ง การวางผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
การวางแผนการไหลวั ส ดุ แบบจ าลองสถานการณ์ ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ แ ละการ
ออกแบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การพิจารณาปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์
การออกแบบชั้นวางสินค้า การจัดการระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์ของคลังสินค้า การ
จัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยในคลังสินค้า การขนส่งด้วยกิจกรรมของคลังสินค้า
กรณีศึกษา
Guidelines for management of warehouse and distribution center.
Trend, changes and opportunities of warehouse. Roles of warehouse in
supply chain. Warehouse design and location selection. Warehouse and
distribution center layout. Material flow planning. Simulation models for
analysis and design of warehouse and distribution center. Economic factor
determination. Shelves design. Logistics information system management
of warehouse. Risk management. Safety in warehouse. Transportation with
warehouse activity. Case Studies.

619 315

เทคโนโลยีโลจิสติกส์
2(1-3-2)
(Logistics Technology)
หลักการของระบบอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ ระบบ ระบุพิกัด
บนพื้ น โลก (จี พี เ อส) เทคโนโลยี ก ารระบุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และเทคโนโลยี อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
Principle of automation. Automation in material handling, Global
Positioning. System (GPS), Product identification technologies, and other
related technologies in logistics.
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619 321

การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Sourcing Management in Supply Chain)
แนวคิดและคาจากั ดความของการจัด หา โครงสร้างต้ นทุนและการจาแนก
ประเภทต้นทุนในโซ่อุปทาน การคานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม วิธีการจัดหา การ
ประเมินและการคัดเลือกแหล่งขาย การหาขนาดที่เหมาะสมในการจัดซื้อ การประเมิน
ทางเลื อกในการจั ดหาตามหลักเศรษฐศาสตร์ การจัดทาข้อกาหนดผู้ ว่าจ้าง (ทีโออา)
การเจรจาและการต่อรองราคา
Concept and definition of sourcing. Cost structure and
classification in supply chain. Activity based costing. Sourcing methods.
Supplier evaluation and selection. Lot sizing optimization in purchasing.
Economic assessment of sourcing alternatives. Preparation of Term of
Reference (TOR). Negotiation and Bargaining.

619 331

การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
ลักษณะเฉพาะของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ กลยุทธ์ขององค์กรและ
การเลือกโครงการ ขอบเขตของโครงการ ผังโครงสร้างงาน (ดับเบิ้ลยูบีเอส) การ
ประมาณระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ การสร้างโครงข่ายและแผนงานของ
โครงการ การลดระยะเวลาของโครงการ การจัดตารางการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย
การจัดการความเสี่ ย งของโครงการ การติดตามความคืบหน้าของโครงการและการ
ประเมินผลการดาเนินงานของโครงการ การจัดการความเปลี่ยนแปลง โครงสร้างและ
วัฒนธรรมองค์กร 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.
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619 341

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสาหรับวิศวกรโลจิสติกส์
1(0-3-0)
(Industrial Engineering Laboratory for Logistics Engineers)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ที่
สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต
ลีนสาหรับโลจิสติกส์ การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลังและ
คลังสินค้า และ การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
Laboratory on industrial engineering and logistics engineering
topics related to the contents in quality control, production planning and
control, lean for logistics, material handling system design, inventory and
warehouse management, and transportation and distribution
management.

619 391

การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
(Management Engineering and Logistics Training)
วิชาบังคับก่อน : 619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงานวิศวกรรม
619 311 ลีนสาหรับโลจิสติกส์
619 312 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ และ
619 321 การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน
เงื่อนไข
: รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
Training in factory or company related to management engineering
and logistics at least 240 hours.
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619 411

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
วิชาบังคับก่อน : 619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า และ
619 314 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
หลักการของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและระบบบรรษัท บทบาทของโลจิสติกส์ทาง
อุ ต สาหกรรมต่ อ โซ่ อุ ป ทาน คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรั บ ระบบ
โลจิสติกส์ การวางแผนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสาคัญของการบริการลูกค้า
การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่งสินค้า การบรรจุหีบห่อ และการจัดซื้อจัดหาต่อการ
ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แนวโน้มทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
โลก
Principle of logistics and supply chain management. The
importance of logistics and supply chain management on economic and
corporation systems. The role of industrial logistics on supply chain.
Computer and information technology for logistics system. Logistics and
supply chain planning. The importance of customer service, inventory
management, transportation, packaging, and procurement in logistics and
supply chain operation. Global trend of logistics and supply chain.

619 412

การสร้างแบบจาลองและการหาคาตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
(Logistics Modeling and Optimization)
วิชาบังคับก่อน : 619 211 การวิจัยดาเนินงานสาหรับโลจิสติกส์
บทน าการสร้ างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์และการประยุ กต์ใ นปั ญหาทาง
โลจิ ส ติกส์ การสร้างแบบจาลอง การหาคาตอบที่เหมาะสม และการตัดสิ นใจโดยใช้
โปรแกรมสเปรดชีส แบบจาลองโครงข่าย การหาคาตอบที่เหมาะสมสาหรับแบบจาลองที่
มีตัวแปรเป็นเลขจานวนเต็ม
Introduction to mathematical modeling and its application in
Logistics problem. Modeling, optimization and decision making using
spreadsheet program. Network models. Optimization of models with
integer variables.
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619 413

ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Decision Support System in Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 619 211 การวิจัยดาเนินงานสาหรับโลจิสติกส์
บทน าของระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ กรอบงานของการพั ฒ นา
ระบบสนั น สนุ น การตั ด สิ น ใจ การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ พื้ น ฐานการ
ประยุกต์โปรแกรมวิชวลเบสิก (วีบีเอ) ในงานโลจิสติกส์
Introduction to decision support system. A framework of the
development of decision support system. Developing decision support
system. Fundamental of Visual Basic for Application (VBA) in logistics.

619 414

ปัญหาทางสโทแคสติกในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Stochastic Problems in Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 619 211 การวิจัยดาเนินงานสาหรับโลจิสติกส์
บทนาทฤษฎีความน่าจะเป็นในงานโลจิสติกส์ ฟังก์ชันการแจกแจง ตัวแปรสุ่ม
กระบวนการปัวร์ซอง ทฤษฎีการเกิดใหม่ โซ่ของมาร์คอฟ วิธีการหาคาตอบปัญหาทาง
สโตคาสติ ก ส์ เทคนิ ค วิ ธีเ ชิ ง พั นธุ ก รรม (จี เ อ) และเทคนิ ค การจ าลองการอบเหนี ย ว
(เอสเอ)
Introduction to theory of probability in logistics. Distribution
functions. Random variables. Poisson process. Renewal theory. Markov
chains. Optimization methods in stochastic problems. Genetic Algorithms
(GA) and Simulated Annealing (SA) techniques.

619 415

ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence in Logistics)
วิชาบังคับก่อน : 619 211 การวิจัยดาเนินงานสาหรับโลจิสติกส์
นิยามของปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์เทคนิคปัญญาประดิษฐ์สาหรับปัญหา
ทางโลจิสติกส์และวิศวกรรมโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (จีเอ) การจาลองการอบ
เหนี ยว (เอสเอ) และตรรกศาสตร์คลุมเครือ การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
โลจิสติกส์และวิศวกรรม
Concepts of artificial intelligence (AI). Application of AI techniques
for logistics and engineering problems using Genetic Algorithm (GA),
Simulated Annealing (SA) and fuzzy logic. Computer programming to solve
the logistics and engineering problems.
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619 416

การออกแบบระบบโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics System Design)
วิชาบังคับก่อน : 614 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
การออกแบบระบบโลจิสติกส์ การวางตาแหน่งของโลจิสติกส์ ทฤษฎีการบูรณา
การโครงสร้างโซ่อุปทาน ขั้นตอนการออกแบบและการวางแผน เทคนิคการออกแบบ
และการวางแผน
Logistics system design. Logistics location planning. Supply chain
structure integration theories. Design and planning proceduces. Design and
planning techniques.

619 421

การควบคุมสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
(Inventory Control)
วิชาบังคับก่อน : 614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต
ระบบสินค้าคงคลัง การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เชิงกาหนดของระบบ
สินค้าคงคลัง กลไกของอุปสงค์และอุปทาน แบบจาลองพลวัตและแบบหลายขั้นตอน
พยากรณ์ความต้องการและเวลานาโดยวิธีทางสถิติ ผลที่มีต่อแบบจาลองสินค้าคงคลัง
ศึกษา
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.

619 431

การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Forecasting)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
แนวคิดทั่วไปในการพยากรณ์และการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรมด้วยวิธีเชิงปริมาณและทางสถิติ การพัฒนาโครงการทางด้านอุตสาหกรรม
การจาลองสถานการณ์ทางการพยากรณ์ กรณีศึกษา
General approaches to forecasting and analysis of industrial trends
by quantitative and statistical methods. Industrial projects development.
Forecasting simulation. Case studies.
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619 432

ระบบการจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Management System)
วิชาบังคับก่อน : 614 331 การควบคุมคุณภาพ
นิยามของคุณภาพ ปรมาจารย์ด้านคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ รวมถึง
ข้อกาหนดมาตรฐานไอเอสโอ 9001 การตรวจประเมินด้านคุณภาพ รางวัลทางด้าน
คุณภาพ การจัดการคุณภาพเชิงรวม (ทีคิวเอ็ม) การจัดการด้านนโยบาย กิจกรรมกลุ่ม
จากพนักงานระดับล่างเทคนิคสาหรับการปรับปรุงด้านคุณภาพ
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.

619 433

วิศวกรรมระบบ
3(3-0-6)
(System Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
บทนาวิศวกรรมระบบ กระบวนการทางวิศวกรรมระบบ ความต้องการของการ
ออกแบบระบบ ตั ว วั ด สมรรถนะเชิ ง เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ แ ละจั ด สรรหน้ า ที่ การ
สั งเคราะห์ และวิเ คราะห์ ระบบ การออกแบบเพื่อความน่าเชื่อถือ การออกแบบเพื่ อ
ความสามารถในการบารุงรักษา การออกแบบเพื่อโลจิสติกส์และความสามารถในการ
สนับสนุน การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต ความสามารถในการกาจัด และ
ความยั่งยืน การคานวณต้นทุนตลอดวงจรชีวิต การวางแผนการจัดการวิศวกรรมระบบ
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.
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619 434

คุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
(Quality in Service Industry)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
บทนาอุตสาหกรรมบริการ คุณภาพในงานบริการ ความสัมพันธ์ในงานบริการ
พิมพ์เขียวในงานบริการ การออกแบบการบริการที่มีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในงาน
บริการ การออกแบบภูมิทัศน์บริการและสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุน โลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทานในงานบริการ การวางแผนความสามารถในการรองรับบริการ การ
จัดการแถวของลูกค้า 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.

619 435

วิศวกรรมในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
(Engineering in Retail Business)
บทนาเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก บทบาทของวิศวกรในธุรกิจค้าปลีก โลจิสติกส์และ
การจัดการโซ่อุปทานในการค้าปลีก การปฏิบัติงานและแบบจาลองกระบวนการของ
ธุรกิจค้าปลีก การจัดการในร้านค้าปลีก ต้นทุนในการค้าปลีก เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
Introduction to retail business. Roles of engineers in retail business.
Logistics and supply chain management in retailing. Operations and
process models of retail business. Management in retail stores. Cost in
retailing. Information technology and e-retailing.
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619 436

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต
3(3-0-6)
(Industrial Product and Production Design)
วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต
แนวคิ ด ในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ศ วกรรมควบขนานในงานออกแบบ
ผลิ ตภัณ ฑ์ การแปลงหน้าที่เชิ งคุณภาพ (คิ ว เอฟดี ) การออกแบบเชิงวิ ศวกรรม การ
วิเคราะห์ ประเภทของความเสียหาย การออกแบบเพื่อความทนทาน การออกแบบการ
ผลิต การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม การเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบเพื่อความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Concepts for product design. Concurrent engineering in product
design. Quality Function Deployment (QFD). Engineering design. Failuremode 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 คาสั่งเพื่อการกาหนด
เงื่อนไข คาสั่งทาซ้า โพลิโนเมียล การเลือกเส้นกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูล การประมาณ
ค่าในช่วง
Arrays. Scripts. Functions. Plots. Operators. Conditional statements.
Loops. Polynomials. Curve fitting. Interpolation.
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619 442

เหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม
เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับเหมืองข้อมูล การค้นหารูปแบบและ
ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ อัลกอลิทึมพื้นฐานในเหมืองข้อมูลและ
การประยุกต์โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์สาหรับเหมืองข้อมูล ประโยชน์ของเหมืองข้อมูล
สาหรับธุรกิจ
Mathematical and statistical 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.

619 451

ภาษาญี่ปุนพื้นฐานสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Basic Japanese for Engineering Work)
การออกเสียงในภาษาญี่ปุน การใช้ตัวอักษรฮิรากานะและอักษรคาตาคานะ
ไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับคาในประโยค คาศัพท์ในการใช้งานทั่วไปและคาศัพท์พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม บทสนทนาพื้นฐานในงานวิศวกรรม
Japanese pronunciation. Usage of Hiragana and Katakana
character. Basic grammar. Word order in sentences. Vocabulary in general
use and basic terms in engineering. Basic conversation in engineering work.

619 452

ภาษาญี่ปุนประยุกต์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Applied Japanese for Engineering Work)
วิชาบังคับก่อน : 619 451 ภาษาญี่ปุนพื้นฐานสาหรับงานวิศวกรรม
การใช้ตัวอักษรคันจิพื้นฐาน คาศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม ฝึกทักษะการอ่าน
การเขียน การฟัง และการพูดเพื่อการประยุกต์ทางวิศวกรรม
Usage of basic Kanji characters. Technical terms in engineering.
Practices in reading, writing, listening and speaking skills for engineering
applications.

มคอ.2

84

619 453

ภาษาจีนกลางพื้นฐานสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Basic Mandarin for Engineering Work)
การออกเสี ย งในภาษาจี น กลาง ระบบพิ น ยิ น หลั ก การเขี ย นตั ว อั ก ษรจี น
ไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์ในการใช้งานทั่วไปและคาศัพท์พื้นฐานทางวิศวกรรม บท
สนทนาพื้นฐานในงานวิศวกรรม
Mandarin pronunciation. Pinyin. Principles of Chinese characters
writing. Basic grammars. Vocabulary in general use and basic terms in
engineering. Basic conversation in engineering work.

619 454

ภาษาจีนกลางประยุกต์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Applied Mandarin for Engineering Work)
วิชาบังคับก่อน : 619 453 ภาษาจีนกลางพื้นฐานสาหรับงานวิศวกรรม
การใช้ตัวอักษรจีน คาศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม ฝึกทักษะการอ่ าน การเขียน
การฟัง และการพูดเพื่อการประยุกต์ทางวิศวกรรม
Usage of Chinese characters. Technical terms in engineering.
Practices in reading, writing, listening and speaking skills for engineering
applications.

619 455

ภาษาเกาหลีพื้นฐานสาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Basic Korean for Engineering Work)
การออกเสียงในภาษาเกาหลี การใช้ตัวอักษรเกาหลี ไวยากรณ์พื้นฐาน ระดับคา
ในประโยค คาศัพท์ในการใช้งานทั่วไปและคาศัพท์พื้นฐานทางวิศวกรรม บทสนทนา
พื้นฐานในงานวิศวกรรม
Korean pronunciation. Usage of Korean characters. Basic
grammars. Word order in sentences. Vocabulary in general use and basic
terms in engineering. Basic conversation in engineering work.
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619 456

ภาษาเกาหลีประยุกต์สาหรับงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Applied Korean for Engineering Work)
วิชาบังคับก่อน : 619 455 ภาษาเกาหลีพื้นฐานสาหรับงานวิศวกรรม
การใช้ตัว อักษรเกาหลี คาศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม ฝึกทักษะการอ่าน การ
เขียน การฟัง และการพูดเพื่อการประยุกต์ทางวิศวกรรม
Usage of Korean characters. Technical terms in engineering.
Practice in reading, writing, listening and speaking skills for engineering
applications.

619 461

กฎหมายโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics Laws)
กฎหมายด้านการขนส่งและจราจรทางบก ทางน้า และทางอากาศ กฎหมาย
ศุลกากร กฎหมายโรงงาน กฎหมายธุรกิจและประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
Transportation and traffic laws by land, water and air transport.
Customs laws. Factory laws. Business and insurance laws related to
transportation.

619 491

โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1
1(0-3-0)
(Management Engineering and Logistics Project I)
วิชาบังคับก่อน : 619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
เงื่อนไข : รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
การเลือกหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรมในด้านวิศวกรรมการจัดการและ
โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การวางแผนงานวิจัย เขียนโครงร่างงานวิจัย นาเสนอ
โครงร่างงานวิจัย
Selection of research topics. Literature review in Management
Engineering and Logistics or other related disciplines. Research planning.
Proposal writing. Proposal presentation.
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619 492

โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2
2(0-6-0)
(Management Engineering and Logistics Project II)
วิชาบังคับก่อน : 619 491 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1
ด าเนิ น การท างานวิ จั ย ตามโครงร่ า งงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ เ สนอไว้ แ ล้ ว ในรา ยวิ ช า
619 491 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิส ติกส์ 1 เขียนรายงานผลการวิจัย
นาเสนอผลงานวิจัย
Conducting a research project according to the research proposal
submitted for 619 491 Management Engineering and Logistics Project I.
Research report writing. Research presentation.

619 493

สัมมนา
1(0-3-0)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : 619 491 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 หรือ
619 494 เตรียมสหกิจศึกษา หรือ อาจเรียนพร้อมกันได้
เงื่อนไข : รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
การนาเสนอและอภิปรายในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Presentation and discussion in management engineering and
logistics or related topics.

619 494

เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-0)
(Preparation for Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : 619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
เงื่อนไข : รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
เตรี ย มความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ฝึ ก งานในสถานประกอบการ ทั้ ง ในด้ า น
คุณภาพและบุคลิกภาพ 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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619 495

สหกิจศึกษา
9(ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : 619 494 เตรียมสหกิจศึกษา
เงื่อนไข
: รายวิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U
ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อบรมเตรียมความพร้อม เลือกหัวข้อในการ
ปรับปรุง ปรับปรุงงานและติดตามผล เขียนรายงานและนาเสนอต่อบริษัทและอาจารย์
ที่ปรึกษา
Working as an employee in a company related to management
engineering and logistics of at least 16 weeks. Preparation training.
Selecting a topic for improvement. Improving and monitoring. Writing a
report and presenting the results to the company and advisors.

620 101

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านของวั ส ดุ วิ ศ วกรรมหลั ก โลหะ พอลิ เ มอร์ เซรามิ ก ส์ และวั ส ดุ เ สริ ม
องค์ประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาคและการแปลความหมายของวัฏภาคต่างๆ สมบัติ
เชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ
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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ลาดับ
1.

2.

3.

4.

5.

มคอ.2

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
การศึกษา)
เลขประจาตัวประชาชน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปัจจุบัน ปรับปรุง
อาจารย์ ดร. สุจินต์
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
12
12
วุฒิชัยวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
3-1013-00382-41-8 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
อาจารย์กวินธร สัยเจริญ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
12
12
3-1201-00314-25-6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
6
9
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
3-1021-00026-97-0 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2531)
อาจารย์ธนาธร เกรอต M.Sc. (Logistics)
6
9
4-7097-00001-16-1 University of Wollongong, Australia (2010)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์บัญญัติ
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
9
9
พันธ์ประสิทธิ์เวช
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
3-7502-00288-73-1 ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2540)
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
ลาดับ
เลขประจาตัวประชาชน
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
อาจารย์กวินธร สัยเจริญ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2546)
3-1201-00314-25-6
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
3-1021-00026-97-0
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2531)
อาจารย์ธนาธร เกรอต M.Sc. (Logistics)
4-7097-00001-16-1
University of Wollongong, Australia (2010)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์บัญญัติ
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
พันธ์ประสิทธิ์เวช
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
3-7502-00288-73-1
ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2540)
รองศาสตราจารย์ ดร.
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ประจวบ กล่อมจิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
3-7202-00735-75-4
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
12
12

6

12

4

6

6

9

6

9

16

16
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ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
ลาดับ
เลขประจาตัวประชาชน
7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชูศักดิ์ พรสิงห์
3-6202-00050-87-6

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศรีรักษ์ ศรีทองชัย
3-2404-00072-75-3

9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ
3-1020-02751-45-9

10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์
3-1104-00540-49-9

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Industrial Engineering)
University of Rhode Island, USA (2014)
M.S. (Industrial Engineering)
Lehigh University, USA (2010)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2541)
Ph.D. (Industrial and Manufacturing
Engineering)
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)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2543)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2540)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
อศ.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2530)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
12
12

0

9

16

24

13

13

91

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
ลาดับ
เลขประจาตัวประชาชน
11.

12.

13.

14.

15.

16.

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
ลีลากวีวงศ์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2549)
3-1018-00081-71-9
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2536)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
โฆษิตชัยมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2540)
3-7301-00036-93-5
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2533)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สุวัฒน์ เณรโต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
3-1001-01070-86-5
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2525)
อาจารย์ ดร.คเณศ
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
พันธุ์สวาสดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
3-8301-00327-29-7
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2548)
วท.บ. (วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544)
อาจารย์ ดร.วรฤทัย
Ph.D. (Industrial Engineering)
ชูเทียร
Oregon State University, USA (2014)
3-1799-00015-67-7
M.S. (Engineering Management)
Portland State University, USA (2008)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
แซ่เหล่ม
University of Nottingham, UK (2003)
3-5699-00238-16-8
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
14
14

14

14

12

12

12

12

6

9

12

12
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ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
ลาดับ
เลขประจาตัวประชาชน
17.

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

อาจารย์วิชัย จันทรักษา วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
3-9098-01060-09-0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2542)
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2530)
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ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ปรับปรุง
20
20
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ลาดับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่ง ชื่อ สกุล

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา
นายศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล 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)
นางสาวจุฑาทิพย์ พบสุข น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา (2545)
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544)
นายนิพนธ์ บุญเพ็ง
วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2548)
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทเวศร์ (2530)
ปวส. (ช่างกลโลหะ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ (2528)
ปวช. (ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (2526)
นางปภาวดี ทองศุข
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2551)
Diploma of Business Management
ICS in Sydney, Australia (1996)
B.A. (French Literature) Sogang University, Korea (1987)
นางสาวมุกดา คล้ายกุญชร ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2547)
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2529)
นางสาววัลลภา
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม (2550)
อุ่นหัตถประดิษฐ์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม (2541)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกปฏิบัติงานได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้าน
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เช่น การปรับปรุงผลิตภาพในกระบวนการทางาน การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต การวางแผนและการจัดการการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า เป็นต้น จานวนไม่น้อยกว่า
240 ชั่วโมง สาหรับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันแต่ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์และนาเสนองานวิจัย
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
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 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการบูรณาการความรู้เพื่อนาไปแก้ปัญหา
60 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
60 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการปรับตัวให้กับวัฒนธรรมองค์กรและสถาน
60 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ประกอบการ
กรณีสหกิจศึกษา
ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน
160 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการบูรณาการความรู้เพื่อนาไปแก้ปัญหา
160 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
160 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ฝึกทักษะในการปรับตัวให้กับวัฒนธรรมองค์กรและสถาน
160 ชั่วโมง (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ประกอบการ
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาทาโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ
สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงาน/งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถ
ทาสาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถทาวิจัยเบื้องต้น
และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อนาเสนอสู่สังคมได้
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 จากรายงานที่ได้
กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา
(4) อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม
(5) อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา
(6) นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการ
นาเสนอผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีทักษะในการเรี ยนรู้ด้ว ยตนเอง เป็นผู้ มีวินัยและความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่รวมถึงมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ภาวะผู้นา ความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

ด้านความคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรก เรื่อง มารยาทในการแต่งกาย ความ
ประพฤติที่เหมาะสม รู้จักกาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
ให้นักศึกษารับรู้ถึงผลกระทบจากความผิดพลาดที่เกิด
จากการขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพของสาขา เรียนรู้ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และอาจมีการจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. กาหนดให้นักศึกษามีการทางาน รายงาน หรือ
กิจกรรมกลุ่ม โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม และความ
รับผิดชอบร่วมกัน
2. ให้นักศึกษารู้จักการรักษากฎ กติกา มารยาท เพื่อฝึก
ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงต่อเวลา หรือการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อ
เวลา
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาทากิจกรรมร่วมกัน และ
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าเพื่อเสริมสร้างภาวะความ
เป็นผู้นา
ในรายวิชา 614 213 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ รายวิชา 619 312 การออกแบบระบบการขน
ถ่ายวัสดุ และรายวิชา 619 436 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต ได้สอดแทรกเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
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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
การมีจิตสานึกที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต
(2) กาหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ
(3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรก
และยกตัวอย่างจากเรื่องที่อ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในช่วงเวลา
นั้น
(4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า
และตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอนวิธีการที่ ถูกต้องในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น
(5) ยกตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นความสาคัญของการมีสานึกในตนเอง การเข้าใจ
ผู้อื่นและการเข้าใจโลก
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการเข้า ชั้นเรีย นและส่ งงานที่ ได้รับมอบหมายให้ ตรงเวลา
ความซื่อสัตย์ในการสอบ
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ในชั้นเรียน
เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ
(3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษคาตอบและงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย
(4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ
(5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ
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2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
(2) ความใฝุรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
(3) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) บรรยายเนื้อหาความรู้ ฝึ กทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้ คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน
(2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ
เน้นการปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ หรือศึกษาดูงาน
(4) แนะนาตาราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ และนามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน
การปฏิบัติงาน 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 และ
ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ
(2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ งที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนและในชีวิตประจาวัน
(3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
มีส่วนร่วมในการอภิปราย
(4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งคาถามและแสวงหาคาตอบ
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการ
อภิปรายในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
(2) มีภาวะการเป็นผู้นา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(2) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทางานเป็นกลุ่ม
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน
(4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกภาวะการเป็น
ผู้นาและผู้ตาม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการทางานกลุ่ม การพูดนาเสนองาน
ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในชั้น
เรียน
(3) ประเมินจากการสังเกตการทางานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการ
ร่วมกลุ่ม
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทั กษะการวิ เ คราะห์ เ ชิงตั วเลข การสื่อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
(3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จั ดกิ จ กรรมในชั้ นเรียน เพื่อเปิด โอกาสให้ ผู้ เรี ยนฝึ กปฏิ บัติ และพั ฒ นา
ทักษะในการสื่อสาร
(2) แนะนาสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอก
เวลา
(3) แนะน าการใช้คอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการค้นข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีระบบ
(4) กาหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและนาเสนอ
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ
(2) ประเมินจากการนาเสนอความคิด รายงาน
(3) ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม
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2.1.6 ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของ
ไทยและสากล
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
(3) มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่างการสอน
(2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในตาราเรียน
(3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของภู มิปัญญาไทยด้านการ
ใช้และการสร้างสรรค์ภาษา
(4) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ยนได้ เข้า ร่ว มกิ จกรรม/ชมการแสดงต่า ง ๆ ที่ มีค วาม
หลากหลายและน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง
(5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม
(6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน
2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
(1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค
(2) ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ
อภิปราย ในชั้นเรียน
(3) ประเมินจากการนาเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษานาเสนอ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น
(2) มีความรับผิดชอบทาการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
(4) ชี้แนะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่แทรกอยู่ในเนื้อหารายวิชา
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่ มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินจากความสนใจและพัฒนาการในการเรียน
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2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมการจัดการและ
โลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นบรรยายและฝึกทักษะ
การพูด ฟัง อ่าน และเขียน
(2) มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ การรายงานหน้าชั้น การแสดงความคิดเห็น การ
สืบค้นข้อมูลทารายงาน ฯลฯ ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(3) อธิบายผ่านกรณีศึกษา หรือเหตุการณ์จริงที่เกี่ยวข้อง
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทา
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและ
โลจิสติกส์ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่ม เติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(2) การรายงานหน้าชั้น
(3) การอภิปรายกลุ่ม
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการตอบคาถามของนักศึกษา
(2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์หรือข้อสรุปจากการรายงานหรือการอภิปราย
กลุ่ม
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ใ นการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ก ารท างานกลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตาม
(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมิน ความสนใจในขณะที่ผู้อื่นรายงานหน้าชั้นหรือกล่าวแสดงความ
คิดเห็น
(2) ประเมินความรับผิดชอบนักศึกษาแต่ละคนในกิจกรรมที่กาหนด
(3) ประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขี ยน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ได้
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ระหว่า งบุ คคลทั้งการพูด การฟังและการเขียนในกลุ่ มผู้ เรี ยน ระหว่า งผู้ เรี ยนกับ ผู้ ส อน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการ
เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกทักษะการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
(3) การน าเสนอข้อ สนเทศด้ว ยวิธี การที่ห ลากหลายเหมาะสมกับ ผู้ ฟัง และ
เนื้อหาที่นาเสนอ
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการบ้าน รายงาน เรียงความและงานอื่นๆ ที่มอบหมายให้ทา
(2) ประเมิ น จากความสามารถในการเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการรายงานหน้าชั้น
(3) ประเมินจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบใน
การทารายงาน
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3.
แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จ ากหลั กสู ตรสู่ร ายวิช า
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.4 มีความสานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
1.6 สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
2.2 มีความใฝุรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
2.3 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์
3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
4.2 มีภาวะการเป็นผู้นา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
6.3 มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปื พ.ศ.2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 4. ทักษะความ 5. ทักษะ
ทางปัญญา สัมพันธ์
การ
ระหว่างบุคคล วิเคราะห์
และความ
เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ การสื่อสาร
รายวิชา
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
กลุ่มวิชาภาษา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
082 101 มนุษย์กับศิลปะ
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
082 103 ปรัชญากับชีวิต

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์

1 2 3
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปื พ.ศ.2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 4. ทักษะความ 5. ทักษะ
ทางปัญญา สัมพันธ์
การ
ระหว่างบุคคล วิเคราะห์
และความ
เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ การสื่อสาร
รายวิชา
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
082 104
082 105
082 106
082 107
082 108
082 109
082 110

อารยธรรมโลก
อารยธรรมไทย
ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
ดนตรีวิจักษ์
ศิลปะการดาเนินชีวิตและทางานอย่างเป็นสุข

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์

1 2 3

   
        



  
อารยธรรมไทย
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปื พ.ศ.2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 4. ทักษะความ 5. ทักษะ
ทางปัญญา สัมพันธ์
การ
ระหว่างบุคคล วิเคราะห์
และความ
เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ การสื่อสาร
รายวิชา
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
083 102 จิตวิทยากับมนุษย์สัมพันธ์
083 103 หลักการจัดการ
083 104 กีฬาศึกษา
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน

6. ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์

1 2 3
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปื พ.ศ.2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 4. ทักษะความ 5. ทักษะ 6. ศิลปะ
ทางปัญญา สัมพันธ์
การ
และการ
ระหว่างบุคคล วิเคราะห์ สร้างสรรค์
และความ
เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ การสื่อสาร
รายวิชา
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
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน

  



      

083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์




  








083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์




   







083 111 ประสบการณ์นานาชาติ













083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
 
   
    
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
         
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
          
  
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปื พ.ศ.2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 4. ทักษะความ 5. ทักษะ 6. ศิลปะ
ทางปัญญา สัมพันธ์
การ
และการ
ระหว่างบุคคล วิเคราะห์ สร้างสรรค์
และความ
เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ การสื่อสาร
รายวิชา
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
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร











 



084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
 
 
 


084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  









084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
      
            
084 107 พลังงานในอาเซียน


  













084 108 โลกและดาราศาสตร์
      
            
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะวิชา
                 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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600 102
600 111
600 112
600 113
600 114
600 115
600 116

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปื พ.ศ.2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 4. ทักษะความ 5. ทักษะ 6. ศิลปะ
ทางปัญญา สัมพันธ์
การ
และการ
ระหว่างบุคคล วิเคราะห์ สร้างสรรค์
และความ
เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ การสื่อสาร
รายวิชา
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
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม
                     
อาหารกับวิถีชีวิตประจาวัน
                     
ศิลปะการดารงชีวิต
  


     

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัย
  
   
   
ด้านอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต



         
ภาวะผู้นากับการพัฒนา
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600 117
600 118
600 119
600 120
600 121

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปื พ.ศ.2559)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ 4. ทักษะความ 5. ทักษะ 6. ศิลปะ
ทางปัญญา สัมพันธ์
การ
และการ
ระหว่างบุคคล วิเคราะห์ สร้างสรรค์
และความ
เชิงตัวเลข
รับผิดชอบ การสื่อสาร
รายวิชา
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
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
                     
ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
                     
ไฟฟูาและความปลอดภัย
  
       
 

การตลาดและการเงิน

  
 

  
เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
  
       
 


116

หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิ เคราะห์ และแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธีก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุก ต์ ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

มคอ.2
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่ อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ การค านวณและเครื่ อ งมือ ทางการจั ด การและโลจิ ส ติก ส์ เพื่ อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ได้

มคอ.2
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511 104
511 105
511 206
513 100
513 105
514 101
514 102
514 103
514 104
614 101
614 201
614 202

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รายวิชา
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 1   

 

     

แคลคูลัสสาหรับวิศวกร 2   

 

     

คณิตศาสตร์วิศวกรรม

 

  
     

เคมีทั่วไป
                        
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
                        
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
           
           

ฟิสิกส์ทั่วไป 2
           
           

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                         
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                         
วิศวกรรมพื้นฐาน
                        
เขียนแบบวิศวกรรม
                        
สถิติวิศวกรรม
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รายวิชา

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

614 211 กระบวนการผลิต
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการ
ผลิต
614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการออกแบบ
614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
614 313 ระบบอัตโนมัติ
614 321 การศึกษาการทางาน
ทางอุตสาหกรรม
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย
614 331 การควบคุมคุณภาพ
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614 351
614 352
614 454
614 455
614 456
614 461

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รายวิชา
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
การวางแผนและควบคุม
                        
การผลิต
การจัดการพลังงานและ
                        
สิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกร
การจัดตารางการผลิต
                        
และการจัดลาดับการผลิต
การสร้างทีมและการ
                        
บริหารทรัพยากรมนุษย์
การออกแบบและ
                        
วิเคราะห์การทดลอง
การออกแบบโรงงาน
                        
อุตสาหกรรม
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614 463
615 112
615 224
615 225
618 120
618 121
619 191
619 201

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รายวิชา
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
การจาลองสถานการณ์
                        
กลศาสตร์วิศวกรรม
                        
เทอร์โมฟลูอิดส์สาหรับ
                        
วิศวกร
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์                         
วิศวกรรมไฟฟูาพื้นฐาน
                        
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูา
                        
พื้นฐาน
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
                        
สาหรับวิศวกรโลจิสติกส์
ปฏิบัติการสเปรดชีท
                        
สาหรับงานวิศวกรรม
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619 211
619 311
619 312
619 313
619 314
619 315
619 321

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รายวิชา
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
การวิจัยดาเนินงาน
                        
สาหรับโลจิสติกส์
ลีนสาหรับโลจิสติกส์
                        
การออกแบบระบบการ
                        
ขนถ่ายวัสดุ
การจัดการการขนส่งและ
                        
การกระจายสินค้า
การจัดการสินค้าคงคลัง
                        
และคลังสินค้า
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
                        
การจัดการจัดหาใน
                        
โซ่อุปทาน

123

619 331
619 341

619 391
619 411
619 412

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รายวิชา
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
การจัดการโครงการ
                        
ปฏิบัติการวิศวกรรม
อุตสาหการสาหรับวิศวกร                         
โลจิสติกส์
การฝึกงานทางวิศวกรรม
                        
การจัดการและโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์และ
                        
โซ่อุปทาน
การสร้างแบบจาลองและ
การหาคาตอบที่เหมาะสม                         
ทางโลจิสติกส์
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619 413
619 414
619 415
619 416
619 421
619 431
619 432

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รายวิชา
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ระบบสนันสนุนการ
                        
ตัดสินใจในงานโลจิสติกส์
ปัญหาทางสโทแคสติก
                        
ในงานโลจิสติกส์
ปัญญาประดิษฐ์ในงาน
                        
โลจิสติกส์
การออกแบบระบบ
                        
โลจิสติกส์
การควบคุมสินค้าคงคลัง                         
การพยากรณ์ทาง
                        
อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการคุณภาพ                         
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รายวิชา

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

619 433 วิศวกรรมระบบ
619 434 คุณภาพในอุตสาหกรรม
การบริการ
619 435 วิศวกรรมในธุรกิจค้าปลีก
619 436 การออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและการผลิต
619 441 การเขียนโปรแกรมด้วย
MATLAB
619 442 เหมืองข้อมูล
619 451 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
สาหรับงานวิศวกรรม
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619 452
619 453
619 454
619 455
619 456
619 461

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รายวิชา
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ภาษาญี่ปุนประยุกต์
                        
สาหรับงานวิศวกรรม
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
                        
สาหรับงานวิศวกรรม
ภาษาจีนกลางประยุกต์
                        
สาหรับงานวิศวกรรม
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
                        
สาหรับงานวิศวกรรม
ภาษาเกาหลีประยุกต์
                        
สาหรับงานวิศวกรรม
กฎหมายโลจิสติกส์
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619 491
619 492
619 493
619 494
619 495
620 101

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด้านคุณธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทาง
4. ด้านทักษะความ
5. ด้านทักษะการ
จริยธรรม
ปัญญา
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รายวิชา
และความรับผิดชอบ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
โครงงานวิศวกรรมการจัด
                        
การและโลจิสติกส์ 1
โครงงานวิศวกรรมการ
                        
จัดการและโลจิสติกส์ 2
สัมมนา
                        
เตรียมสหกิจศึกษา
                        
สหกิจศึกษา
                        
วัสดุวิศวกรรม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
(2) พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน
(3) วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
(4) ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จั ด ให้ มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ลอดหลั ก สู ต รหลั ง จากนั ก ศึ ก ษาส าเร็ จ
การศึกษา เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
(1) สารวจภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
(2) สารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) สารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(4) สารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิช าที่เรีย น รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลั กสู ตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
(5) รวบรวมผลการสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร
(6) มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลั ยศิล ปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรื อ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในภายหลั ง และเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง
3.2 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิส ติกส์ ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของ
ทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่ม
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 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
(1) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการวัดประเมินผล
ให้ทันสมัย
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(4) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) ส่ งเสริมการมีส่ว นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลา
เพิ่มพูนประสบการณ์
(3) กระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี ม า ตรฐานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การกากับ
มาตรฐานหลักสูตร ตามประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ ดาเนินการสารวจผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่กาหนด จากจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตที่
หลักสูตรผลิตออกมาเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2.2 การได้งานทา
หลักสูตรทาการสารวจอัตราการได้งานทาร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี และทาการสารวจอัตราการได้งานตรงกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรฯ กาหนดคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร คือ ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายวิทย์คณิต และมีคุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑ์ของภาควิชาฯ ช่อง
ทางการรับเข้าที่ทางหลักสูตรฯ ได้กาหนดมีดังนี้
(1) โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
(2) โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
(3) โควตาพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร
(4) โครงการรับนักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
(5) การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (สกอ.)
(6) โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ
หลักสูตรฯ มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับแต่ละช่องการรับเข้า กาหนดวิธีการคัดเลือก
นักศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาในหลักสูตร มีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความ
พร้อมในการเข้าศึกษา
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ มีการนาผลประเมินการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยจัดโครงการปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดภาค
การศึกษาต้น เพื่อให้รักษาการคงอยู่ของนักศึกษาและสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี
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3.3 การควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา
หลักสูตร ฯ ดาเนินการควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวให้กับนักศึกษา
ผ่านช่องทางและโครงการดังนี้
1) การปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่ออธิบายการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย การเรียน
การสอน และกฎระเบียบนักศึกษา
2) การประชุ ม นั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะชั้ น ปี หลั ก สู ต รฯ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม นั ก ศึ ก ษาในทุ ก ๆ ปี
การศึกษา เพื่อทาการชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การรับฟังความคิดเห็ นและข้อ
ร้องเรียน
3) การกาหนดอาจารย์ ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้คาปรึ กษาในด้านการศึกษาและแนะแนว
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษา ในแต่ละ
ภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะแจ้งรายละเอียดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
และชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสถานที่สาหรับการให้คาปรึกษาแก่นักศึ กษาในแต่ละปี
การศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสรุปปัญหาที่พบส่งกลับมายังหลักสูตร เพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาต่อไป
4) จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
ทางานในสถานประกอบการ
5) โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ หลักสูตรสารวจความจาเป็นและความสนใจของนักศึกษา
ในด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการที่จะ
ดาเนิ น การในแต่ล ะปี ก ารศึ กษา พร้อมทั้ง แต่ง ตั้ง อาจารย์ ที่ป รึกษาโครงการให้ กับแต่ล ะ
โครงการ หลักสูตรฯ ประเมินผลที่ได้จากโครงการและสรุปข้อมูลสาหรับใช้ในการวางแผนใน
รอบปีการศึกษาถัดไป
6) การสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
7) ช่องทางการร้องเรียนอื่นๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น อีเมล์สายตรงประธานหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการ เพื่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการยกระดับคุณภาพ
อาจารย์ในหลักสูตร ดังนี้
1) การรับอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการกาหนดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
2) การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึก ษา และตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญ
ตรงกับสาขาวิชา
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3) หลั กสูตรฯ มีการกาหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร เพื่อให้การดาเนินการ
หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4) หลั ก สู ต รฯ พิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณและสนั บสนุน การพัฒ นาศัก ยภาพของอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร ในด้านการจัดการศึกษา การพัฒ นา
งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ให้อยู่ในระดับที่
สูงขึ้น
5) หลั กสู ตรฯ มีก ารวางแผนการทดแทนอาจารย์ ที่จ ะเกษีย ณหรือ ลาศึก ษาต่ อ เพื่ อให้ ก าร
ดาเนินการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร เพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร เพื่อรับรองปริญญาในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในการปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ มาเป็นผู้วิพากษ์และประเมินหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การสอน และภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา มีกาหนดการในการส่ง มคอ.
3 และ มคอ. 4 โดยกาหนดจากภาควิชาฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนผลงานวิจัย การบริการวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนามาพิจารณาว่าสามารถบูรณาการกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยกาหนดแผนการประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ใน มคอ.3 ซึ่งกาหนดให้ ส อดคล้ องกับผลการเรีย นรู้ มีการวัดผลการประเมิ นผลการเรียนรู้ใ ห้
สอดคล้องกับ มคอ.3 การกากับส่งการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 กาหนดให้มี
การประชุมการประเมินผลรายวิชาที่มีความผิดปกติของระดับผลการเรียน การวางแผนและการกาหนด
รายวิชาที่จะดาเนินการทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ ดาเนินการกากับและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัว บ่งชี้ที่ได้กาหนดไว้ใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 ใน มคอ.2 และสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีการสารวจจานวนและตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และระบบข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียน
จากอาจารย์ แ ละนั ก ศึ กษา การน าประผลเมิ นผลการเรี ย นการสอนในของทุ กรายวิ ช า ในหั ว ข้ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มาพิจารณาปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี
และเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครุภัณฑ์เทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเน้นให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานในรายวิชาที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือเครื่องจักร มีการดาเนินการคัดสรรหนังสือเข้าสู่ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้และอ้างอิงสิ่งที่เรียนในหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี:้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
X
X
X
X
X
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาโลจิสติกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน X
X
X
X
X
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพการหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ (ข้อที่ 1-5) (ตัว)
ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี
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ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563 2564
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
5

5

5

5

5

9

10

10

11

12
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เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผ ลดาเนินการบรรลุตามเปูาหมายและมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผ ล
ดาเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่ าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา

2560
2561
2562
2563
2564

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ

ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 5 และบรรลุเปูาหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
(2) จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิช าเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนต่อไป
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และ
จัดส่งให้อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุง
กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
หลักสูตรกาหนดให้ มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อดาเนินการ ดังนี้
(1) วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
(2) ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี
และผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ
สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะ
ของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุ ดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึก ษาหลังจากการ
เรียนการสอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จใน
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป
(2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลั กสู ต รจะทาทุก 5 ปี เมื่ อครบรอบระยะเวลาการใช้ห ลั ก สู ตรเพื่อให้ ห ลั กสู ตรมีความทันสมั ย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการประเมินหลั กสู ตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นที่จาเป็นในการปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
(4) หลั กสู ตรที่ได้ปรั บ ปรุงเสนอให้ คณะกรรมการวิช าการและคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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ภาคผนวก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง)

