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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวศิวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 
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. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering (Management Engineering and Logistics) 
 ชื่อย่อภาษาไทย        วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)   

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    B.Eng. (Management Engineering and Logistics) 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ   ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ         
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ    หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
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5.3  ภาษาที่ใช้        ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.4  การรับเข้าศึกษา     รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ 

ภาษาไทยได้ 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มเปิดสอน 
    ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ...... / ....... วันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. ......... 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 วิศวกรโลจิสติกส์ วิศวกรฝ่ายวางแผนและจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น คลังสินค้า การขนส่ง การ

กระจายสินค้า การวางแผนการผลิต และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
  8.2 นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 8.3 เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 นายกวินธร สัยเจริญ 

        เลขประจ าตัวประชาชน 3-1201-00314-xx-x 
          ต าแหน่ง  อาจารย์ 

คุณวุฒิ    วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2546) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2542) 

9.2    นางสาวเกษรินทร์ พูลทรัพย์ 
        เลขประจ าตัวประชาชน 1-7201-00001-xx-x 
          ต าแหน่ง  อาจารย์ 
  คุณวุฒิ     M.Eng. Prac (Manufacturing) University of Wollongong, Australia (2012) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
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 9.3  นายบัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช 

                 เลขประจ าตัวประชาชน 3-7502-00288-xx-x 
        ต าแหน่ง    อาจารย์ 
        คุณวุฒิ  วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
           ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2540) 

9.4   นายธนาธร เกรอต 
        เลขประจ าตัวประชาชน 4-7097-00001-xx-x 
          ต าแหน่ง  อาจารย์ 
              คุณวุฒิ     M.Sc. (Logistics) University of Wollongong, Australia (2010) 
             วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 

9.5   นายธรรมวิชช์  ประเสริฐ 
        เลขประจ าตัวประชาชน 3-1704-00036-xx-x 
          ต าแหน่ง  อาจารย์ 

 คุณวุฒิ     M.Sc. (Production Engineering) University of Bremen, Germany (2013) 
                               วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พราะราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากการที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้นโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ท าให้
โครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวโดยการลดการท างานที่ต้องใช้คนแล้วน าเทคโน โลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence, AI) เข้ามาท างานแทน ประการต่อมาคือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือการเก็บข้อมูล 
การจัดการ การวิเคราะห์ และตัดสินใจ เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น สุดท้ายคืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน และอ านวยความสะดวกให้การท างานสามารถท าได้อย่างราบรื่น จากสถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาข้างต้นนั้น หลักสูตรจึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความ
เข้าใจในเทคโนโลยีต่าง ๆ และมีความยืดหยุ่นในการท างาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่าง
รวดเร็ว 
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          11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ในปี พ.ศ. 2563 โลกประสบกับปัญหาโรคระบาด COVID-19 ที่คร่าชีวิตประชากรโลกนับล้านคน
ท าให้สภาพสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
ท างานอยู่กับบ้าน การกินอาหารในบ้าน การไม่ออกไปนอกบ้าน เป็นต้น Internet จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตของ
ชาวโลกมากขึ้น บุคลากรที่เป็นแรงงานในตลาดอุตสาหกรรมจึงต้องมีความเข้าใจในการเข้าถึงข้อมูล การ
ตัดสินใจเชื่อข้อมูล เพ่ือให้เกิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจ บัณฑิตที่ถูกผลิตออกมาจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีความรู้ทางวิชาชีพ แล้วยังต้องเข้าใจสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงต้องเป็นผู้ที่
มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้วย 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  จากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้หลักสูตรต้องพัฒนา
ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมอย่างดีเพ่ือสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ
ต้องให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อโลก การพัฒนาหลักสูตรนี้ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างนวัตกรรม และสามารถน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้องค์กร โดยต้องรู้
พ้ืนฐานในด้านการจัดการทางวิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งนี้หลักสูตรนี้ยังมีพ้ืนฐานในด้านวิศวกรรม
อุตสาหการ ซึ่งพ้ืนฐานที่ผู้เรียนในหลักสูตรนี้ต้องมี คือ ส านึกด้านความปลอดภัย ความสามารถในการเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการวางแผนงานที่เก่ียวข้องกับการผลิต และการขนส่งตั้งแต่ผู้ขายจนกระท่ัง
ถึงมือลูกคา้ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้
พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้าง
ความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม ผู้ที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ขั้นตอน
ในการวิจัย โดยการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาในการค้นหาความจริง หรือแก้ปัญหา 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 
         13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา  
                   511 115 แคลคูลัสส าหรบัวิศวกรอุตสาหการ 1   3(3-0-6)  
    (Calculus for Industrial Engineers I) 
  511 116 แคลคูลัสส าหรบัวิศวกรอุตสาหการ 2   3(3-0-6) 
    (Calculus for Industrial Engineers II) 
  514 112  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ   3(3-0-6)   
    (Fundamental Physics for Industrial Engineering) 
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  514 113  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-0) 
    (Fundamental Physics Laboratory for Industrial Engineering) 
 13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 2 รายวิชา 
  600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
    (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
  600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
    (Creativity in World of Technology and Engineering II) 
 13.1.4 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการและการจัดการ จ านวน 1 รายวิชา 
  614 201 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 
    (Engineering Drawing) 
 13.1.5 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
จ านวน 3 รายวิชา 
  615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
    (Engineering Mechanics) 
  615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
    (Thermofluids for Engineers) 
  615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร   1(0-3-0) 
    (Thermofluids Laboratory for Engineers)  
 13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ ที่ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
จ านวน 1 รายวิชา 
  616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
    (Knowledge and Principle for Industrial Processes) 
 13.1.7  หมวดวิชาเฉพาะ ที่ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 2 รายวิชา 
  618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 

  (Fundamental of Electrical Engineering) 
  618 121  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน     1(0-3-0) 
                         (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
 13.1.8  หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชา
วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จ านวน 1 รายวิชา 

620 101  วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
    (Engineering Materials)  
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 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 
  ไม่มี 
 
 



มคอ. 2   7 

 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์จัดการศึกษาให้
ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น า ผสานศาสตร์
และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสร้างนวัตกรรมในการจัดการ
ด้านวิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรโลจิสติกส์  
 1.2  ความส าคัญ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์มุ่งเน้นให้วิศวกร
การจัดการและโลจิสติกส์เป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการวางแผนควบคุมการขนถ่ายสินค้าตั้งแต่การรับเข้า
จากผู้ส่งมอบเข้าสู่การบวนการผลิต จนกระทั้งส่งมอบถึงมือลูกค้า โดยมีความเข้าใจในหลักการบริหารธุรกิจซึ่ง
จะท าให้องค์กรณ์ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเพ่ิมความสามารถในการผลิตโดยการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทั้งภายในและภายนอก 

 
 

 
ภาพแสดงองค์ความรู้ที่วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ต้องมี 
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 ในการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ ได้อาศัยการเรียนรู้ตามแผนภาพแสดงองค์ความรู้ที่วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์  โดยเริ่มต้น
พ้ืนฐานที่วิศวกรทุกคนต้องมีนั่นคือความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณของวิศวกรด้วย 

ขั้นต่อมาวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์จะต้องมีความสามารถในการออกแบบการเก็บข้อมูลรวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างก้าวกระโดด ข้อมูลยังเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ที่มีความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์
โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน าสารสนเทศน์ที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป 

วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์จะได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการน าสารสนเทศน์ต่าง ๆ มาใช้ในการ
วางแผนและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งกลุ่มงานที่วิศวกร
การจัดการและโลจิสติกส์ต้องท าการวางแผนและตัดสินใจประกอบไปด้วย การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการ
การจัดซื้อจัดจ้าง การออกแบบและควบคุมคลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ การวางแผนและควบคุมการผลิต การ
ออกแบบและวางแผนสิ่งอ านวยความสะดวก และการจัดการการกระจายสินค้าและการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันมี
พัฒนานวัตกรรมในส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวมาอย่างมาก เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการขนถ่ายสินค้า การน า 
ปัญญาประดิษฐ์มาติดตั้งในเครื่องจักร คลังสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น  

เป้าหมายของการจัดการทั้งหมดนั้นวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์จะต้องท าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์เป็น 
คู่ค้าระยะยาวท าให้องค์กรเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จนน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน 

 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ที่มีจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้น า 
มีคุณธรรม 

      2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ในการสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมใหม่        

 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ที่มีแนวคิดในการ
บริหารธุรกิจ 
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy (Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่า

ของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
        

PLO2 อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  

        

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ป ระก อบ ธุ รกิ จ แล ะทั ก ษ ะ
พ้ืนฐานที่ จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสาร
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบท
การสื่อสารที่หลากหลาย 

         

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
แล ะน าค วาม รู้ ไป ใช้ ใน การ
พัฒนาตนเองและการด าเนิ น
ชีวิต 

        

 PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

        

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ส ร้ า ง ผ ล ง า น ห รื อ ด า เนิ น
โครงการได ้
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy (Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 

        

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10 ประยุกต์หลักการทาง 

คณิตศาสตร์และ 
วิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับแก้ 
ปัญหาทางวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ 

        

PLO11 ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิ ติ
และวิศวกรรมศาสตร์ในการ
ป ระ เมิ น แล ะ ว างแ ผ น ท าง
วิ ศ วก รรม ก ารจั ด ก ารแ ล ะ 
โลจิสติกส์ 

        

PLO12 น าหลักการทางวิศวกรรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

        

PLO13 ป ระยุ ก ต์ ใช้ เค รื่ อ งมื อ ท า ง
วิ ศ ว ก ร รม แ ล ะ เท ค โน โล ยี
สมัยใหม่ ส าหรับงานวิศวกรรม
การจัดการและโลจิสติกส์ 

        

PLO14 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ  กั บ ง า น ด้ า น
วิ ศ วก รรม ก ารจั ด ก ารแ ล ะ 
โลจิสติกส์ 

        

PLO15 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
วิ ศ วก รรม ก ารจั ด ก ารแ ล ะ 
โ ล จิ ส ติ ก ส์ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

        

หมายเหตุ  : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
                หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม 
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 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ที่มีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง และสังคม 
รวมทั้ งมี ค วาม เป็ นผู้ น า  มี
คุณธรรม 

      

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ค ว า ม ใ ฝ่ รู้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการ
จัดการและโลจิสติ กส์ โดย
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
นวัตกรรมใหม ่

      

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ที่มีแนวคิดในการ
บริหารธุรกิจ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการและโลจิสติกส์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ อว. ก าหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2.  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

ป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให้ ทั น สมั ย 
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานภายในระยะเวลา 
3 ป ี

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร 
และสถานประกอบการ 

1.  รายงานผลการประเมินความ 
     พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.  เอกสารการปรับปรุงแก้ ไข 
     หลักสูตร 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายในระยะ 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
   เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ  

1.  มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน 
    ทักษะแก่คณาจารย์ 

เวลา 2 ปี    สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี 

    สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น 
   พัฒนาการของผู้เรียน 

    จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่ 
    เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

4.  จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมิน 
     ผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

     ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับปริญญาตรี     
 

5.  ผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
    ของผู้เรียนในการจัดการเรียน 
    การสอนกิจกรรมทางวิชาการ 
    และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ   
                 จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
                มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์     
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
                ไม่มี 

 2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
                ภาคการศึกษาต้น   เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
              ภาคการศึกษาปลาย   เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 
       ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน   
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

และ/หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 

2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1  จากการรวบรวมข้อมูลโดยงานบริการการศึกษาคณะฯ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจ านวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2 ค่อนข้างสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากสองสาเหตุส าคัญท่ีนักศึกษากลุ่มนี้ลาออก ได้แก่  

               1) นักศึกษามีความประสงค์ที่จะไปเข้าเรียนในสถาบันหรือสาขาอ่ืนที่ตนต้องการ   
               2) นักศึกษาได้ระดับผลการศึกษาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า 2.00 และต้องการเริ่มศึกษา

ใหม่ ส่วนมากนักศึกษากลุ่มนี้ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องมีการแบ่งเวลาใน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการเริ่มต้นการเรียนมหาวิทยาลัยใหม่เพ่ือให้ระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ
ที่ด ี
                2.3.2 นักศึกษาขาดการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ภาควิชาฯ และ  
คณะวิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านการปรับตัว และด้านการเรียน 
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        2.3.3 นักศึกษาขาดการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และขาดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน รุ่นพ่ี 
คณาจารย์ ท าให้ส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านการปรับตัวเข้ากับสถานศึกษา และระบบการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ระบุจ านวนนักศึกษารับเข้าในแต่ละปีการศึกษาให้เหมาะสม และรับโดยเน้นที่คุณภาพของ

ผู้เข้าเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และด าเนินการตามแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
รับการศึกษาตามแผนงานของหลักสูตร ดังนี้ 

      1) ก่อนเปิดภาคเรียน หลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ืออธิบายการ
ปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนในสาขาวิชา รวมไปถึงกฎระเบียบนักศึกษา  

      2) โครงการปรับพ้ืนฐาน โดยเป็นการปรับพ้ืนฐานจะเน้นในรูปแบบการปรับทัศนคติโดย
วิทยากรจากภายนอก และการปรับพื้นฐานในรายวิชาฟิสิกส์และแคลคูลัส  

      3) โครงการพ่ีติวน้องในระหว่างภาคการศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้
ตามหลัก PDCA อย่างต่อเนื่อง 
                 2.4.2 ด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามแผนงานของหลักสูตร โดยการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 

    1) ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ หลักสูตรจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาในด้าน
การศึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาจนกระท่ังจบการศึกษา มีข้ันตอนดังนี ้
                 - มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตร เพ่ือจัดสรรนักศึกษาให้แก่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการดูแลในจ านวนที่เหมาะสมกับภาระงานของอาจารย์ 
            - หลักสูตรท าการแจ้งรายชื่อนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ พร้อมชี้แจง
บทบาทและหน้าที่ 

                     - ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะแจ้ง รายละเอียดช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร (เช่น E-mail Facebook หรือ Line) และชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสถานที่ส าหรับการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยตรง กลับมายังหลักสูตร 

                    - หลักสูตรแจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ พร้อมประกาศ
ตารางเวลาและรายละเอียดการเข้าขอค าปรึกษา 
                        - อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านให้ใช้ระบบ reg.su.ac.th ของกองบริหารงานวิชาการมาใช้
ติดตามนักศึกษาและควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกคน  
                        - หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ทุกภาค
การศึกษา โดยมีหลักฐานการเข้าพบ คือ ตารางสอนอาจารย์ฯ พร้อมลายเซ็น 
                        - อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสรุปปัญหาที่พบ กลับมายังหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการพัฒนาในปีถัดไป 
               2) ก่อนการฝึกงานภาคการศึกษาฤดูร้อน หลักสูตรจัดปฐมนิเทศการฝึกงานให้กับนักศึกษา
ชั้ น ปี ที่  3  เ พ่ื อ ส ร้ า งค ว าม เข้ า ใจ ใน ขั้ น ต อน แ ล ะวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต น ที่ ถู ก ต้ อ งส าห รั บ ก ารฝึ ก งาน ใน 
สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการท าโครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์หรือ 
สหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 
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               3) ก่อนจบการศึกษา หลักสูตรได้เตรียมการจัดปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมการแนะแนว
ทางการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานและการศึกษาต่อเพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าท างานในสถาน
ประกอบการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่ก าลังจะจบการศึกษา  

2.4.3 ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21 ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามชั้นปีต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรท าการสรุปผลที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา  โดยหลักสูตรได้ใช้หลัก PDCA ในการปรับรูปแบบโครงการ 
ต่าง ๆ จากปีการศึกษาก่อน ๆ เพื่อให้โครงการที่จัดตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตได้มาก
ขึ้น ทั้งนี้ได้มีการสรุปโครงการ การระบุปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแผนงานในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
ชั้นปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

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

 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย 1,140,000 2,280,000 3,420,000 4,560,000 4,560,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 187,500 375,000 562,500 750,000 750,000 

รวมรายรับ 1,327,500 2,655,000 3,982,500 5,310,000 5,310,000 
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        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 199,400 418,850 659,500 923,350 969,517 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 225,000 550,000 975,000 1,500,000 1,700,000 
ทุนการศึกษา 35,000 70,000 105,000 140,000 140,000 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 
รวม (ก)  459,400 1,038,800 1,739,500 2,563,350 2,809,517 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 125,000 350,000 675,000 1,100,000 1,300,000 
ค่าครุภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
รวม (ข) 1,125,000 1,350,000 1,675,000 2,100,000 2,300,000 
รวม (ก)+(ข) 1,584,400 2,388,800 3,414,500 4,663,350 5,109,517 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   26,407 19,907 18,969 19,431 21,290 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 26,407 บาท  

2.7  ระบบการศึกษา 
               [ / ]     แบบชั้นเรียน 
                 [   ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [   ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [   ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [   ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [   ]     อ่ืน ๆ เช่น การสอนออนไลน์  
                   หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ 

  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

             3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ)     
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวน        30 หน่วยกิต 

    วิชาบังคับ    จ านวน      24 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

       หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน      40 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน      58 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
       หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

        3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร (สหกิจศึกษา)     
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวน        30 หน่วยกิต 

    วิชาบังคับ    จ านวน      24 หน่วยกิต 
    วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

       หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน      40 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน      64 หน่วยกิต 
       หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
      3.1.3  รายวิชา 
                      3.1.3.1 รหัสวิชา  
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   

  SU101 – SU109  วิชาบังคับ  
  SU110 – SU199  วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาภาษา   

  SU201 – SU209  วิชาบังคับ  
  SU210 – SU299  วิชาเลือก  
  กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
  SU301 – SU309 วิชาบังคับ  
  SU310 – SU399  วิชาเลือก  
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  กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
  SU401 – SU409  วิชาบังคับ  
  SU410 – SU499  วิชาเลือก  

   หมวดวิชาเฉพาะ 
  ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
  เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบวิชานั้นๆ ดังนี้      

511   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
514   ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
600     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                              

615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    616 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

619 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

620 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
    1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  1 และ 2 
    2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  1 และ 2 
    3   = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  3 
    4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  4 
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หลักท่ืสองของเลขสามหลักหลัง  หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา   คือ 

    0 = กลุ่มวิชาความรู้พ้ืนฐานวิศวกรรม 
    1 = กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
    2 = กลุ่มวิชาความรู้ด้านวิศวกรรมการจัดการ 
    3  = กลุ่มวิชาความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และการผลิต 
    4  = กลุ่มวิชาบูรณาการและการประยุกต์ทางวิศวกรรม 
    5  = กลุ่มวิชาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
    6  = กลุ่มวิชาความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
    9  = กลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาความรู้  

ด้านอื่นๆ 
               หลักสุดท้ายของเลขสามหลักหลัง  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา    
        3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
     รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการ 

ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
     การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
1 หน่วยกิต 

      ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมง 
บรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน 
(น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 

     จ านวนหน่วยกิต = บ + ป + น 
               3 

   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
     เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 

      เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
      เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์  
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3.1.3.3  รายวิชา 

           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
     (1) วิชาบังคับ   จ านวน  24  หน่วยกิต   
 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต  
         SU101 ศิลปะศิลปากร 

(Silpakorn Arts)   
3(3-0-6) 

         SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn)  
         SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 

(Understanding Ancient World Civilization) 
3(3-0-6) 

SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 
(Thai Wisdom and Creativity) 

3(3-0-6) 

SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 
(Basic Aesthetics) 

3(3-0-6) 

SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 
(Design and Creation in Oriental Arts) 

3(3-0-6) 

SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ 
(Understanding Bangkok through Its Art) 

3(3-0-6) 

SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 
(Art in Thai Society and Culture) 

3(3-0-6) 

SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 
(Culture in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

SU158 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(Exercise for the Quality of Life) 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาภาษา  
         SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 

(English in the Digital Era) 
3(2-2-5) 

         SU202* 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
(English for International Communication) 

3(2-2-5) 
 

         SU203           ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์                                               3(3-0-6)    
                             (Creative Communication Skills) 
            หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป และ
รายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 ขึ้นไป หรือมีผล การทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษา
จะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น ามาค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 
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SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ์ 

(English Reading for Criticism) 
3(3-0-6) 

SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ 
(Creative Pitching and Presentation in English) 

3(3-0-6) 

SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม    
         SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen)  
 กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ    
         SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         SU402       นวัตกรรมและการออกแบบ      3(3-0-6) 

       (Innovation and Design) 
    (2) วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  

            กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
         SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์   3(3-0-6) 

 (Man and Creativity) 
          SU111 บ้าน   3(3-0-6) 

 (Home) 
SU112 ความสุข   3(3-0-6) 
 (Happiness)  

SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ   3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก   3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6)  
 (Food for Health)  

SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย   3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand) 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  

SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
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SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  

SU120 ไทยศึกษา     3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน     3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 

SU122 สมาธิเชิงประยุกต์      3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 

SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน     3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 

SU125 มนุษย์กับการคิด      3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 

SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน     3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 

SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21     3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 

SU128 การตีความศิลปะ     3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 

SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ     3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 

SU130 การพัฒนาการคิด     3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น     3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 

SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3     3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  

SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน     3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 

SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต     3(3-0-6)  
 (Art of Living)  
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SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์     3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  

SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 

SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า     3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน     3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 

SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 

SU142 ดนตรีอาเซียน     3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 

SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง     3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  

SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 

SU146 โครงการพระราชด าริ     3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 

SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล     3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 

SU148 พลวัตสังคมไทย     3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society)   

SU149 การดูแลสุขภาพ     3(3-0-6) 
 (Health Care)    

SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์     3(3-0-6) 
 (Film Appreciation)  

         SU151  ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 
 (Understanding Ancient World Civilization) 

  3(3-0-6) 

SU152  ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ 
 (Thai Wisdom and Creativity) 

  3(3-0-6) 
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SU153  สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 

 (Basic Aesthetics) 
  3(3-0-6) 

 SU154  การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 

  3(3-0-6) 

 SU155  มองกรุงเทพผ่านศิลปะ 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 

  3(3-0-6) 

 SU156  ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 
 (Art in Thai Society and Culture) 

  3(3-0-6) 

 SU157  วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 
 (Culture in Everyday Life) 

  3(3-0-6) 

 SU158  การออกก าลังกายเพ่ือคณุภาพชีวิต 
 (Exercise for the Quality of Life) 

  3(3-0-6) 

                   กลุ่มวิชาภาษา   
SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น     3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  

SU211 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาและภาษาในอาเซียน     3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม      3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  

SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต     3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 

SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ     3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 

SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน     3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 

         SU216           การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ์                                           3(3-0-6) 
                       (English Reading for Criticism) 

          SU217             การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ                                  3(3-0-6) 
                       (Creative Pitching and Presentation in English)  
SU218  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 (English for Science and Technology) 
 3(3-0-6) 

                   กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
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SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21     3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 

SU312 เพศสภาพและเพศวิถี     3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  

SU313 ธรรมชาติวิจักษ์     3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 

SU314 รักษ์นก     3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 

SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม     3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 

SU316 โลกของจุลินทรีย์     3(3-0-6) 
 (Microbial World) 

SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว     3(3-0-6) 
 (White Internet) 

SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน     3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน      3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  

SU320  โลกแห่งนวัตกรรม     3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  

SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  

SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง     3(3-0-6) 
 (Pet Care) 

SU323 จิตสาธารณะ     3(3-0-6) 
 (Public Mind) 

SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries)    

SU325 ภูมิภาคโลก      3(3-0-6) 
 (World Regions)    
                   กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   

SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ     3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 

SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ     3(3-0-6)
 (Mushroom Farming and Business Extension) 



มคอ. 2   26 

 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต     3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 

SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ     3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  

SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต     3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  

SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 

SU416 ธุรกิจดิจิทัล     3(3-0-6) 
 (Digital Business) 

หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 104  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
   (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวน 40 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

       511 115        แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 
       (Calculus for Industrial Engineers I) 

  3(3-0-6) 

       511 116        แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 
       (Calculus for Industrial Engineers II) 

 3(3-0-6) 

       514 112        ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ   
       (Fundamental Physics for Industrial Engineering)  

 3(3-0-6) 

       514 113        ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  
       (Fundamental Physics Laboratory for Industrial Engineering) 

 1(0-3-0) 

       614 201        เขียนแบบวิศวกรรม  
       (Engineering Drawing) 

 3(2-3-4) 

       615 112 
 

       กลศาสตร์วิศวกรรม 
       (Engineering Mechanics) 

 3(   3(3-0-6) 
 

       615 224        เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
       (Thermofluids for Engineers) 

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

       615 225        ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
       (Thermofluids Laboratory for Engineers) 

1  1(0-3-0) 

       616 101        องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม  
       (Knowledge and Principle for Industrial Processes) 

3  3(3-0-6) 

       618 120        วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
       (Fundamental of Electrical Engineering) 

    3(3-0-6) 

       618 121        ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
       (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 

    1(0-3-0) 
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       619 101        วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์  

       (Basic Engineering for Management and Logistics Engineers) 
   1*(1-0-2) 

       619 201        สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
       (Engineering Statistics for Management and Logistics Engineers) 

 3(3-0-6) 

       619 202        กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
       (Manufacturing Processes for Management and Logistics  
       Engineers) 

  3(3-0-6) 

       619 203        ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
       (Manufacturing Processes Laboratory for Management and    
       Logistics Engineers)  

  1(0-3-0) 

       619 301 
 

       การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
       (Computer Programming for Management and Logistics  
       Engineers)         

    3(2-3-4) 

       620 101        วัสดุวิศวกรรม     
       (Engineering Materials) 

    3(3-0-6) 

                      (2) กลุ่มวิชาบังคับ 
     2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ) จ านวน 58 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

      600 201       ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 
      (Creativity in World of Technology and Engineering I) 

    1(0-3-0) 

      600 202       ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 
      (Creativity in World of Technology and Engineering II) 

  1(0-3-0) 

      619 231 
 

      การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
      (Motion and Time Study for Management and Logistics  
      Engineers) 

 3(3-0-6) 
 

      619 232 
 

      การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบโลจิสติกส์ 
      (Automation Design for Logistics System) 

   3(3-0-6) 
 

      619 233       เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับวิศวกร 
      การจัดการและโลจิสติกส์ 
      (Engineering Economy and Cost Analysis for Management and  
      Logistics Engineers) 

  3(3-0-6) 
 

      619 234       การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 
      (Operations Research for Logistics) 

  3(3-0-6) 

      619 261       ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 
      (Spreadsheet Laboratory for Engineering) 

 1*(0-3-0) 

       หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 



มคอ. 2   28 

   
      619 262       การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

      (Computer Aided Design) 
 2(1-3-2) 

      619 311       การจัดการการจัดซื้อจดัหา 
     (Procurement Management) 

 3(3-0-6) 

      619 312            การออกแบบการจัดการคลังสินค้า 
      (Warehouse Management Design) 

3(3-0-6) 

      619 313       การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
      (Transportation and Distribution Management) 

3(3-0-6) 

      619 314       การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
      (Material Handling System and Packaging Design)  

3(3-0-6) 

      619 331       การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์       
      (Production Planning and Control for Management and Logistics 
      Engineers) 

3(3-0-6) 

      619 332       วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
      (Safety Engineering for Management and Logistics Engineers) 

3(3-0-6) 

      619 333       ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
      (Quality Management System for Management and Logistics  
      Engineers) 

3(3-0-6) 

      619 351 
 

      ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 1 
      (Intensive English for Management and Logistics Engineers I) 

3(3-0-6) 
 

      619 361 
 

      การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 
      (Experimental Design and Analysis) 

3(3-0-6) 

      619 391     ศึกษาดูงาน  1*(0-3-0) 
     (Observational Study)  
      619 392           การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์           1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
       (Management Engineering and Logistics Training)  
      619 411       โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 

      (Logistics and Supply Chain Management) 
3(3-0-6) 

      619 421       ลีนโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
       (Lean Logistics)  
      619 431       การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 

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

      619 441       โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 
      (Management Engineering and Logistics Project I) 

1(0-3-0) 

       หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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      619 442       สัมมนา 1*(0-3-0) 
       (Seminar)  
      619 443       โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2  2(0-6-0) 
                 (Management Engineering and Logistics Project II)  
      619 451       ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 2 

      (Intensive English for Management and Logistics Engineers II) 
3(3-0-6) 
 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา) จ านวน 64 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
      600 201     ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

    (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
   1(0-3-0) 

      600 202     ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 
    (Creativity in World of Technology and Engineering II) 

 1(0-3-0) 

      619 231      การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์     
     (Motion and Time Study for Management and Logistics    
     Engineers)     

  3(3-0-6) 
 

      619 232 
 

    การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบโลจิสติกส์ 
    (Automation Design for Logistics System) 

  3(3-0-6) 
 

      619 233     เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับวิศวกร 
    การจัดการและโลจิสติกส์ 
    (Engineering Economy and Cost Analysis for Management and  
    Logistics Engineers) 

3(3-0-6) 
 

      619 234     การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 
    (Operations Research for Logistics) 

 3(3-0-6) 

      619 261     ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 
    (Spreadsheet Laboratory for Engineering) 

 1*(0-3-0) 

      619 262     การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
    (Computer Aided Design) 

2(1-3-2) 

      619 311     การจัดการการจัดซื้อจัดหา 
    (Procurement Management) 

 3(3-0-6) 

      619 312     การออกแบบการจัดการคลังสินค้า 
    (Warehouse Management Design) 

 3(3-0-6) 

      619 313     การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
    (Transportation and Distribution Management) 

 3(3-0-6) 

      619 314     การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 
    (Material Handling System and Packaging Design) 

 3(3-0-6) 

         หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต   
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      619 331     การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

    (Production Planning and Control for Management and  
    Logistics Engineers)  

 3(3-0-6) 

       619 332     วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
    (Safety Engineering for Management and Logistics Engineers) 

 3(3-0-6) 

       619 333     ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
    (Quality Management System for Management and Logistics    
    Engineers) 

 3(3-0-6) 

       619 351 
 

  ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 1 
  (Intensive English for Management and Logistics Engineers I) 

3(3-0-6) 
 

       619 361           
 

  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง  
  (Experimental Design and Analysis) 

   3(3-0-6) 

       619 391   ศึกษาดูงาน 1*(0-3-0) 
   (Observational Study)  
       619 392    การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์         1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
   (Management Engineering and Logistics Training)  
       619 411   โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 

  (Logistics and Supply Chain Management) 
3(3-0-6) 

       619 421    ลีนโลจิสติกส์ 
   (Lean Logistics) 

3(3-0-6) 

       619 431   การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 
  (Industrial Plant Design) 

3(3-0-6) 

       619 441   โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 
  (Management Engineering and Logistics Project I) 

  1(0-3-0) 

       619 442   สัมมนา 
  (Seminar) 

 1*(0-3-0) 

       619 443   โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2 
  (Management Engineering and Logistics Project II) 

2(0-6-0) 

   619 444   เตรียมสหกิจศึกษา 1*(0-3-0) 
   (Preparation for Cooperative Education)  
       619 451   ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 2 

  (Intensive English for Management and Logistics Engineers II) 
3(3-0-6) 
 

   
       หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต   
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       619 491   สหกิจศึกษา          6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
   (Cooperative Education)  
                     (3) กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ) จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาแขนงใด
แขนงหนึ่งหรือหลายแขนงวิชา ต่อไปนี้ 
  แขนงด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
      619 315   การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

  (Multimodal Transportation) 
         3(3-0-6) 

      619 316   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการการบิน  
  (Introduction to Aviation Management) 

         3(3-0-6) 

      619 341   ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์  
  (Decision Support System in Logistics) 

         3(3-0-6) 

      619 342   ปัญหาทางสโตคาสติกส์ในงานโลจิสติกส์  
  (Stochastic Problems in Logistics) 

         3(3-0-6) 

      619 352   การสร้างแบบจ าลองและการหาค าตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์  
  (Logistic Modeling and Optimization) 

         3(3-0-6) 

      619 412   การออกแบบระบบโลจิสติกส์ 
  (Logistic System Design) 

         3(3-0-6) 

      619 413   การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว 
  (Green Supply Chain Management) 

         3(3-0-6) 

      619 414   การควบคุมสินค้าคงคลัง 
  (Inventory Control) 

         3(3-0-6) 

    619 415   วิศวกรรมโลจิสติกส์โซ่ความเย็น 
  (Cold Chain Logistics Engineering) 

   3(3-0-6) 

      619 422  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1             3(3-0-6) 
                          (Selected Topics in Management Engineering and Logistics I) 
      619 423  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2              3(3-0-6) 
                          (Selected Topics in Management Engineering and Logistics II) 
      619 445  ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์  

 (Artificial Intelligence in Logistics) 
            3(2-3-4) 

  แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการ 
      619 317  การจัดการโครงการ 

 (Project Management) 
     3(3-0-6) 

      619 321 
 

 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
 (Data Management and Analysis) 

     3(3-0-6) 
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      619 362  การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม   

 (Industrial Forecasting) 
3(3-0-6) 

      619 363  วิศวกรรมระบบ   
 (System Engineering) 

3(3-0-6) 

      619 364  คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ  
 (Quality in Service Industry) 

3(3-0-6) 

      619 365  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต   
 (Industrial Product and Production Design) 

3(3-0-6) 

แขนงด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
      614 352  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร 

 (Energy and Environmental Management for Engineers)  
3(3-0-6) 

      614 371  การจ าลองสถานการณ์  
 (Simulation) 

3(3-0-6)  

  614 411  วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรม 
 (Engineering Materials for Industrial Applications) 

3(3-0-6) 

       614 451  วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง 
 (Maintenance Engineering) 

          3(3-0-6) 

       614 461  วิศวกรรมคุณค่า  
 (Value Engineering) 

3(3-0-6) 

       619 322  ระบบอัตโนมัติ 
 (Automatic System) 

3(3-0-6) 

       619 323  การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 (Team Building and Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

       619 393  การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ 
 (Computer Programing with MATLAB) 

3(2-3-4) 

       619 394 
 
       619 432 

 การเขียนโปรแกรมด้วยไพทอน 
 (Computer Programing with Python) 
 การยศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 (Ergonomics for Management Engineering and Logistics)  

3(2-3-4) 
 

3(3-0-6) 

       619 461 
 

 การสร้างแบบจ าลองของระบบและวิเคราะห์ 
 (Systems Modeling and Analysis) 

3(3-0-6) 
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                   หมวดวิชาเลือกเสรี (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคับและ
กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ        การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชานับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

ไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  

3.1.4.1 แผนการศึกษา (ปกติ) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 

511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 3(3-0-6) 
514 112 
514 113 

ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

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

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 1*(1-0-2) 

 รวมหน่วยกิต 19 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 3(3-0-6) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 21 
 
 
 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 



มคอ. 2   35 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 1(0-3-0) 
619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการ 

และโลจิสติกส์ 
1(0-3-0) 

619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการ
จัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 

------------ วิชาเลือกเสรี  3 
 รวมหน่วยกิต 21 
 
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับ

วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
3(3-0-6) 

619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 1*(0-3-0) 
619 262 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 2(1-3-2) 

 รวมหน่วยกิต 19 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการจัดการ 

และโลจิสติกส์ 
3(2-3-4) 

619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา 3(3-0-6) 
619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6) 
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6) 
619 331 การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการ 

และโลจิสติกส์ 
3(3-0-6) 

619 361 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3(3-0-6) 
 รวมหน่วยกิต 18 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

619 314 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
619 332 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรการจัดการ 

และโลจิสติกส์ 
3(3-0-6) 

619 333 ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการ 
และโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 

619 351 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 1 3(3-0-6) 
619 391 ศึกษาดูงาน 1*(0-3-0) 
----------- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

 รวมหน่วยกิต 18 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

 รวมหน่วยกิต - 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
619 421 ลีนโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 1(0-3-0) 
619 442 สัมมนา 1*(0-3-0) 
619 451 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 2 3(3-0-6) 
------------- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

 รวมหน่วยกิต 19 
 
 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2 2(0-6-0) 
----------- วิชาเลือกเสรี  3 

 รวมหน่วยกิต 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.4.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 

511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 3(3-0-6) 
514 112 
514 113 

ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

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

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 1*(1-0-2) 

 รวมหน่วยกิต 19 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 3(3-0-6) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 21 
 
 

 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 1(0-3-0) 
619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการ 

และโลจิสติกส์ 
1(0-3-0) 

619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการ
จัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 

------------ วิชาเลือกเสรี  3 
 รวมหน่วยกิต 21 

 
 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับ

วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
3(3-0-6) 

619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 1*(0-3-0) 
619 262 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 2(1-3-2) 

 รวมหน่วยกิต 19 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการจัดการ 

และโลจิสติกส์ 
3(2-3-4) 

619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา 3(3-0-6) 
619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6) 
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 3(3-0-6) 
619 331 การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการ 

และโลจิสติกส์ 
3(3-0-6) 

619 361 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3(3-0-6) 
 รวมหน่วยกิต 18 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

619 314 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6) 
619 332 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรการจัดการ 

และโลจิสติกส์ 
3(3-0-6) 

619 333 ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการ 
และโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 

619 351 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส ์1 3(3-0-6) 
619 391 ศึกษาดูงาน 1*(0-3-0) 
------------- วิชาเลือกเสรี 3 

 รวมหน่วยกิต 18 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

 รวมหน่วยกิต - 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
619 421 ลีนโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 1(0-3-0) 
619 442 สัมมนา 1*(0-3-0) 
619 444 เตรียมสหกิจศึกษา 1*(0-3-0) 
619 451 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 2 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 16 
 
 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2 2(0-6-0) 
619 491 สหกิจศึกษา 6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 

 รวมหน่วยกิต 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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     3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
SU101 ศิลปะศิลปากร      3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 
  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 

  Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, 
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and 
foreign countries, and aesthetic connections. 

 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
  การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้และ
การท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  การปลูกฝัง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  โครงการสร้างสรรค์ในประเด็น
ที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง  

  Integration of project-based learning focusing on creative activities;  
development of the skills of leadership, teamwork, communication, creative 
learning and working, students’ community and social responsibilities; instilling 
Silpakorn University identity and culture; creative projects on issues of interest 
under the advisors’ supervision to enhance recognition or encourage changes. 
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SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและ

รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัย
มาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย   ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete creation, 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. 

 
SU111 บ้าน        3(3-0-6) 
 (Home) 
  แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็นพ้ืนที่ 

เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว   โลกาภิวัตน์ 
ความเป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 

  Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the 
word ‘home’; space, technology and home design; gender and home; home in 
context of tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; 
presentation of nationality. 

  
SU112 ความสุข      3(3-0-6) 
 (Happiness)  
  ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข 

กลยุทธ์เพิ่มความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ  
  Meaning, science, and psychology of happiness; management of happiness; 

habits of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, diet, 
mindfulness practice. 
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SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ      3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
  การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพ่ือสร้างและแสวงหา

ความรู้ วิธีการตั้งค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์   
  Asking questions in various forms according to science and subjects; asking to 

create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking questions 
by integrating science and arts. 

 
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก    3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
  ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน 

สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบประมวลผลกลุ่ม
เมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Overview of the dynamic process of technological innovation; importance of 
technology-driven value creation and economic growth; data science; artificial 
Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and block 
chain; other related technologies. 

  
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ

อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์  ความ
ปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

  Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; food 
hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; 
nutritional problems; diseases from nutrition, contamination of food preservatives, 
and packaging; food safety and consumer protection. 
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SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย    3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
  เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย การ

เปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 

  Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in 
Thailand; transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; art 
works and creative concepts of key artists. 

 
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น      3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  
  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัย

ของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
  Visual cultural products in art, design and architecture influenced by 

philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors of a 
global society. 

  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
  การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติ

ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดก
ทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

  Development of settlements in relation to geography and ecology; 
development of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; 
development of architecture and its related arts and architectural heritage; 
contemporary architecture unique to South East Asia. 

  
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
  วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม 

คุณค่าของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in 

literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
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SU120 ไทยศึกษา      3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
  ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ 

ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
  มีทัศนศึกษานอกสถานที่  
  Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, 

religions and beliefs, customs, music, performing arts, and costumes. 
  Fieldwork required. 
 
 SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน      3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
  ความรู้พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน เริ่ม

ตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
  Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in 

Thailand and the ASEAN countries. 
  
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์       3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
   การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
   มีการศึกษานอกสถานที ่
   Learning theory and meditation practice through self-development activities 

in terms of morality, ethics, and creativity. 
   Field trips required.     
 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
   ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและการ

ด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและกันและ
การอยู่ร่วมกัน 

   Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant 
activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in multicultural 
society for peaceful co-existence. 

 
 



มคอ. 2   47 

 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
  การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อสังคมโลก 
  Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural 

phenomena of significant contemporary world affairs and their effects on the global 
community. 

  
SU125 มนุษย์กับการคิด       3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
  ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงนวัตกรรม 

  Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; 
creative thinking;  innovative thinking. 

  
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน      3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
  การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัย

ประยุกต์ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียนใน
การสร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  Area-based study; development and process of contemporary applied arts 
and media in the Eastern and Western world for community development as a 
model for students to apply to their own project and as a tool for knowledge 
seeking. 

  
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21      3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
  ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ

วัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

  Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from culture 
to culture; understanding of symbolism in the 21st century through various 
contemporary media; lifelong learning in changing situations. 
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SU128 การตีความศิลปะ      3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ในความ

แตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

  Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; awareness 
of the multicultural differences; analysis of contemporary issues; ethical 
consciousness; social and personal responsibility. 

 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ      3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการ

คัดเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ   วิเคราะห์
กระบวนการผลิตสารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับ
ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

  Importance of information literacy; types of information; tools in searching  
information; selecting information sources and citation formats; analysis of the 
information production process; freedom of information; relationship between 
information and issues relating to politics, economy, society and culture in a 
borderless society. 

  
SU130 การพัฒนาการคิด      3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
  ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 

ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
  มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
  Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 

thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking 
for life and social development.  

  Fieldwork required. 
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SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษา 
  Basic concepts of information management; data collection, preparation, 

analysis and presentation; data visualization; report and presentation; case studies. 
 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3      3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  การสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรากฏการณ์และเหตุการณ์
ในสหัสวรรษที่ 3 

  Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 
forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 
observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday 
life; phenomena and events in the third millennium.     

 
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน      3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
  การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์น้ าใช้

ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการ
มูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

   Natural lighting for household energy conservation; water conservation 
garden; indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; 
solid waste composting; household hazardous waste management. 
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SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
   บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 

แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  

   Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days; future trends; fundamental knowledge; creative 
applications; maintenance of securities, laws, and ethics related to computer and 
information. 

 
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต      3(3-0-6)  

 (Art of Living)  
  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบต่อ

ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับชีวิต 
แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการท างานและการด ารงชีวิต  

  Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and 
expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for 
working and living. 

  
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พ้ืนฐานของ

เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working 

function and basic equipment of everyday appliances. 
  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์      3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความปลอดภัย 
  Evolution of communication technology; current and future trends of 

communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; 
threats and security. 
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SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ  การ

ส่งจ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

  Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight, wind, 
oil, and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of 
electricity usage cost and charges; selection of electrical appliances; electrical 
safety assessment; saving and reducing electricity usage at homes, offices, and 
factories; sustainable electricity production and usage. 

  
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า      3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนาภาวะ

ผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการควบคุม และการจัดการ
ความเครียด 

  Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership 
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building; 
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management; 
communication and controls; stress management. 

 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
  ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่ง
พลังงานทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

  Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and 
electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of renewable 
energy resources; selection and management of renewable energy. 
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SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
  ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน   การแก้ไข

ปัญหา  ขั้นตอนวิธี  การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและ
แนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน  แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล 
หลักฐาน ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 

  Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types of 
problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; problem 
solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources 
of information; understanding the sources of information, evidence, and facts; 
validity and reliability. 

  
SU142 ดนตรีอาเซียน      3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลักของ

อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของ
ดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

  Music 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. 

 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง     3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
  การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือการ

พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
  Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for the 

development of music learning and music criticism. 
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SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
  การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์

ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความส าคัญ
ของคุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน  

  Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; 
benefits of meditation in daily life, study, and work; meditation and stress 
management; importance of morality in meditation practice and daily life. 

  
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6)      
 (Thai Society and Culture) 
  ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั้ง
เงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ  ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

  Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures from 
the consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes of Thai 
society, and conditions and problems that affect current population’s way of life; 
multiculturalism; trends and directions of change in Thai society in the future. 

 
SU146 โครงการพระราชด าริ       3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
  ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการพระราชด าริใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และวิศวกรรม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

  มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to royal 

initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects related to 
soil, forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency economy 
philosophy; New Theory; application guidelines for the development of self, 
communities, society, and the nation. 

  Field trips required. 
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SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล      3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
  โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการ

สร้าง ภาพและเสียงที่มีการผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
  Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works. 
 
SU148 พลวัตสังคมไทย     3(3-0-6) 

 (Dynamics of Thai Society) 
  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดก

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 

  Development and changes of Thai society; historical background, cultural 
heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, 
politics, the economy and society, as well as other effects on Thai society. 

 
SU149 การดูแลสุขภาพ      3(3-0-6)  
  (Health Care)    
  แนวทางการดูแลตนเองส าหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หลักการใช้ยาพ้ืนฐาน 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา และโทษจากยาเสพติด 
  Guidelines for self-care on common diseases and illnesses, general principles 

on basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses and misuses, 
and drug addiction. 

  
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์      3(3-0-6)  
 (Film Appreciation)    
  องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่คัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา

ประเภท และสไตล์การน าเสนอ เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชม 
  Basic elements of selected films: structure, history, genre, and styles of 

presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of the 
films. 
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SU151    ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ      3(3-0-6) 
    (Understanding Ancient World Civilization) 
  ความหมายของค าว่าอารยธรรม ประวัติและความเป็นมาของอารยธรรมโบราณที่ส าคัญ 

ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน  
  The meaning of civilization; the history and origin of important ancient 

civilizations; the similarities and differences among these ancient civilizations which 
still have an impact on today’s society. 

 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity) 
  ความฉลาด ความรู้ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้านการสร้างสรรค์รวมถึงการประยุกต์ดัดแปลง ใน

สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity, application, 

modification in Thai society from prehistorical period to present. 
 
SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
  ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความงาม ประวัติแนวคิดและ

ทัศนะทางด้านความงามของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความคิดและความเข้าใจในด้าน
ความงาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าความงาม
ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และในชีวิตประจ าวัน 

  Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept and 
beauty attitude in each era; thinking foundation and understanding of beauty 
benefitting development of taste and evaluation of beauty from aesthetics and 
daily life. 

 
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 
  กระบวนการและบริบทของการสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก ในช่วงเวลาและพ้ืนที่ต่าง  ๆ 

การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านรูปแบบและลักษณะเฉพาะเพ่ือ
เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 

  Process and context of Eastern creativity in different time and space; 
integration of concept and methods engendering development of form and identity 
for creation guideline and application to sciences. 
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SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ   3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
  งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  The art of Bangkok and the development of the city since the past until the 

present days. 
 
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture) 
  งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  Art and the development of Thai society and culture from the past to the 

present days. 
 
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
  ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัย 
  Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including cultural 

diversity in everyday life in relation to the transformations of contemporary 
societies. 

 
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 
  ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกก าลังกาย หลักการและทฤษฎี

การออกก าลังกาย ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต  ความส าคัญของการออกก าลังกาย
กับคุณภาพชีวิต การเลือกรูปแบบการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles and theories of 
exercise; meaning and importance of quality of life; the importance of exercise 
together with quality of life; selecting exercise patterns to improve the quality of 
life. 
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SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล       3(2-2-5)  
 (English in the Digital Era) 
 เงื่อนไข :  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 

  Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 
communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 

 
SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ       3(2-2-5)  
 (English for International Communication)  
 วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ  B2 ขึ้นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย  

  Developing English skills; improving knowledge of English; using English for 
different purposes; using English as a tool for communication in international and 
culturally and linguistically diverse contexts. 

 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 
  หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 

  Principles of communication; verbal and non-verbal communication; creative 
and effective communication skills in various fields; cross-cultural communication; 
social media communication; digital literacy. 
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SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น      3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้น

ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
  Thai language skills for communication; study resources; online information 

and database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 
 
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน      3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
  ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์  

ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้
ภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

  General characteristics of language; origins of language; differences between 
human and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of 
language in social contexts; language change; relationship among language, society, 
culture, and ideology; language acquisition; language learning and teaching; general 
characteristics of ASEAN languages and cultures. 

  
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม       3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
  ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวน

และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
  Basic French communication skills on art and culture; practice of using proper 

and correct vocabulary and sentence structures. 
 
 SU213     ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต        3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
  การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด การ

พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
  Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; presentation 

of ideas; development of sustainable life skills in the information society. 
 
 
 



มคอ. 2   59 

 
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ      3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพื้นฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ  การเขียน 

จากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยค  
ง่ายๆ 

  Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, reading 
and writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 Chinese 
alphabets; language structures and simple forms of sentences. 

 
SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน       3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
  ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน ปริศนา ค าทาย 

สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่นกับสังคม
และวัฒนธรรม 

  Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and folk 
performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships between folk 
tales and folk plays and society and culture. 

 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์    3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism) 
  การพัฒนาทักษะการอ่านและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณค่าของตัวบทบันเทิง

คดีท้ังที่แต่งเป็นภาษาอังกฤษและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการวิจารณ์เบื้องต้น 
  Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing 

meaning and value of selected fictional texts originally written in English and 
translated into English; basic practical criticism. 
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SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือการน าเสนอ        

เชิงสร้างสรรค์ ทักษะการพูดและเทคนิคการน าเสนอผ่านวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการ
น าเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
สื่อสารและการน าเสนอในบริบททางวิชาชีพอันหลากหลาย 

  Developing English speaking skills through analytical thinking for creative 
pitching and presentation; verbal and non-verbal communication and presentation 
techniques; English presentation skills for creative pitching in public; practice in 
using English as a tool for communication and presentation in diverse professional 
contexts. 

 
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6)  
 (English for Science and Technology)    
  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท าความ

เข้าใจประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มพูนศัพท์เทคนิค การเสริมสร้างทักษะ
การน าเสนอและทักษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  Developing essential English language skills in the field of science and 
technology; understanding current issues in science and technology; expanding 
technical vocabulary; enhancing presentation and writing skills in science and 
technology contexts. 

 
SU301 พลเมืองตื่นรู้      3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 
  ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 
  Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online 

society; social responsibility; anti-corruption; community engagement; public spirit. 
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SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทางสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 
แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อ
ความหมาย 

  Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;  
cultural diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; 
vernacular architectures and communities; archeological and historic site; museums 
and galleries; guidelines for cultural heritage management in contemporary context; 
cultural tourism and interpretation. 

 
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21      3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
  ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน

ศตวรรษท่ี 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมืองตื่นรู้ 
  History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative 

projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility, leading 
to being an active citizen. 

 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี      3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
  แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม 

ประกอบสร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิด
เรื่องสิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศสภาพ 
เพศวิถีในปัจจุบัน 

  Concepts of sex, gender, sexuality; socio-political and cultural contexts 
defining, constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; 
concepts of bodily rights and other related social movements to claim the rights; 
current situations of gender and sexuality. 
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SU313 ธรรมชาติวิจักษ์      3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต  คุณค่าและความงามของ

ธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of 

nature; establishing consciousness of conservation and social responsibility. 
  
SU314 รักษ์นก      3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
  การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการสืบพันธุ์  

พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
  Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and 

reproduction; nesting behavior; migration and conservation. 
  
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม      3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
  ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ

ของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หลักการพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การประยุกต์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

  Basic knowledge of environment and natural resources; environmental 
problems; impact of physical, chemical and biological threats on art works; 
ecosystem services and eco-tourism; basic principle of natural and cultural 
environmental conservation; application of scientific knowledge to conservation of 
natural environment and art works; world heritage. 

  
SU316 โลกของจุลินทรีย์      3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
  ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ

การแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม 

  Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 
microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for consumer 
and environmental safety. 
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SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว      3(3-0-6) 
 (White Internet) 
  บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม  แบบ 

ต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็น
ความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถใช้งาน
เพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัย  

  Internet services and electronic transactions; threats from internet and social 
network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of 
threats; laws related to information technology and communication; online 
etiquette; tools for improving security. 

 
SU318 สิ่งแวดลอ้ม มลพิษและพลังงาน      3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
  ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบ

ต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 
                 Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy  
     and its impact on global climate. 
  
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน       3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

  Science and technology for creative and sustainable development of the 
country with regards to society, economy, education, public health and 
environment; learning science and technology from community learning centers; 
public communication and creation of media to demonstrate the impact of science 
and technology on the community.  
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SU320  โลกแห่งนวัตกรรม      3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต  การพัฒนา การ

ประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม 

  Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in the 
future; development, application and management; roles and effects of 
technological and innovative development on life, economy and society. 

 
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
  การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน 

การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ  
  General material classifications; basic properties of materials; materials in daily 

life products; material waste management; material recycling methods. 
  
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง     3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
  เรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพและ

เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และการ
ป้องกันโรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์เลี้ยง 

  General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible 
pet ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases 
prevention; pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 

 
SU323 จิตสาธารณะ     3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมีจิต

สาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับจิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

  Background, meaning, and importance of public mind; composition of public 
mind in a person; type, concepts and related theories of public mind; factors 
contributing to public mind and related attributes; writing public mind projects. 
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SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

 (Clean Technology in Industries)  
    ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม  
อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก  การออกแบบอุตสาหกรรมที่
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

    Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and 
environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, 
metal, and plastic industries; industrial design for environmental conservation. 

 
SU325 ภูมิภาคโลก       3(3-0-6)  
 (World Regions)    
  แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์ สภาพทางพ้ืนที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลายทาง
กายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

  Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, 
social, and cultural activities of people in different regions of the world, recognizing 
the diversity of the physical and cultural worlds. 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม      3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
  ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการ

บริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดตั้งและด าเนินธุรกิจใหม่ 

  Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, managerial, 
creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and running a new 
venture. 

 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ      3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 
  แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การท าความ

เข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ 
  Concepts and principles of innovation creation through the design thinking 

process; understanding challenges; brainstorming; learning through practice and 
creative publicization. 
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SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ      3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
  นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน  ฐานข้อมูล   

ธรรมมาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสารเพ่ือจัดเก็บ
ถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะ
แหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

  Definition, meaning, and significance of records in relation to working 
efficiency; database; good governance and accountability of organisations; system, 
standard, and tools for systematic record keeping; concepts, theories, and principles 
of archival selection, acquisition, and appraisal for permanent storage in archives; 
processes of managing, providing access, and preserving archives as informational 
sources, knowledge base, and historical evidence. 

 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร

และอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การท่องเที่ยว
และการผลิตอาหาร 

  Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro-tourism; 
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of 
regulation and standards in agricultural tourism and food production. 
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SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต      3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
  นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์

ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบหลายผู้เล่น (โม
บา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่ เป็นที่ยอมรับ 
เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหารระดับ
จุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต 
อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและ
แข่งขันเกม กรณีศึกษาจากการแข่งขันที่น่าสนใจ 

  Definition and types of e-sport; gamification and educational benefits; 
acceptance in major sport events; multiplayer online battle arena ( MOBA) ; first-
person shooting ( FPS)  game; civility and acceptable practice; communication 
technology in e-sport; game broadcasting technology; team strategy and micro-
management; playing styles; player communication and collaboration; e-sport 
essential skills, game and e-sport industry; business models; player and game-caster 
income; game practice and competition with case studies from interesting 
competitions. 

 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ      3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
  ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่

น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน้ าเสีย
และการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลอง
การผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  

  Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products 
from industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, 
wastewater treatment, and pharmaceuticals; conducting research on selected 
biotechnology products of interest; in-class presentation of selected products; 
preliminary experiments for creating biotechnology products.  
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SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต      3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
  การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน การหมัก

ในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิตสิ่งทอ 
กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม 
กระบวนการผลิตข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

  Production of home-made coconut sugar;  manufacturing of granulated sugar;  
fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of cow 
milk; milk production process; fabric weaving; production process for textile 
manufacturing; mulberry paper; the process of paper production; Thai desserts;  
manufacturing process of desserts; traditional manufacturing process of rice; 
modern  manufacturing process of rice; dried foods; drying process. 

 
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
  ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด 

กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์
ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing 
concepts; marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial 
planning; financial forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 

 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล      3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
  หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท าธุรกรรมที่

ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ  การท าธุรกิจ
ระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการด้านธุรกรรม
ดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 

  Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; 
different types of secure and successful online transactions; business-to-business 
(B2B); business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital transaction 
management system; digital marketing; social media. 
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               หมวดวิชาเฉพาะ 
511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 

(Calculus for Industrial Engineers I) 
  3(3-0-6) 

  เมทริกซ์และการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์  
กฎของโลปิตาล ปริพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

  Matrices and solving systems of linear equations. Limits and continuity. 
Differentiation and applications. L'Hospital's rule. Integrals and applications. 
Improper integrals. 

 
511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 

(Calculus for Industrial Engineers II) 
3(3-0-6) 

               วิชาบังคับก่อน :  511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1    
  อนุกรมอนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์ สมบัติทางพีชคณิตและเรขาคณิตของเวกเตอร์ ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ย่อยอันดับ
สูง ปริพันธ์หลายชั้น พิกัดเชิงขั้ว สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต ์

    Infinite Series. Taylor series. Algebraic and geometric properties of vectors. 
Limits and continuity of multivariable functions. Partial derivatives of multivariate 
functions. Chain rule. Higher order derivatives. Multiple integrals. Polar coordinates. 
Introduction to differential equations and applications. 

   
514 112 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  

(Fundamental Physics for Industrial Engineering) 
 3(3-0-6) 

  กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กลศาสตร์ของไหล ทฤษีจลน์ของแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 

  Mechanics of particles and rigid bodies. Fluid mechanics. Kinetic theory of 
gases. Thermodynamics. Basic Electric Circuit Analysis. 

 
514 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  

(Fundamental Physics Laboratory for Industrial Engineering) 
  1(0-3-0) 

               วชิาบังคับก่อน : 514 112 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ หรืออาจเรียนพร้อมกัน  
                                   ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

  การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 112 ฟิสิกส์ พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรม 
               อุตสาหการ 

  Experiments related to the contents in 514 112 Fundamental Physics for 
Industrial Engineering.  
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600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 

(Creativity in World of Technology and Engineering I) 
  1(0-3-0) 

        อัตลักษณ์ของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีศึกษา
และกิจกรรมส าหรับการก่อร่างความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้เครื่องมือการคิดพ้ืนฐาน 
        Identity of technologists and engineers who graduate from Silpakorn Univrsity. 
Case studies and activities for idea generation in technology and engineering using 
basic thinking tools. 

 
600 202   ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2     1(0-3-0) 
              (Creativity in World of Technology and Engineering II)   

         กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้กระบวนการ
เชิงระบบ ทักษะการท างานในอนาคตส าหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
         Case studies and activities for ploblem solving in technologe and engineering 
using systematic processes. Future work skills for creative technologists and 
engineers. 

   
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  

(Engineering Drawing) 
3(2-3-4) 

 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก การร่างแบบด้วยมือเปล่า การเขียนภาพ
ออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียน
แผ่นคลี่  การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของชิ้นงาน  การให้ขนาดและความ
คลาดเคลื่อน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 
         Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic drawing. 
Pictorial drawing. Sections. Auxiliary views. Development. Detail and assembly 
drawings. Dimensioning and tolerancing. computer-aided drawing. 
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614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร 

(Energy and Environmental Management for Engineers) 
3(3-0-6) 

การจัดการทางด้านพลังงาน การดึงความร้อนกลับ การอนุรักษ์พลังงาน ต้นทุนในการ

จัดการ พลังงาน ระบบนิเวศน์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโลก มลภาวะทางน้ า  มลภาวะทางอากาศ  

มลภาวะในดิน  มลภาวะทางเสียง  มลภาวะทางอุณหภาพ  ขยะและของเสียเสี่ยงอันตราย  

ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดการกับมลพิษของเสียโดยใช้กระบวนการวิศวกรรม 

การบ าบัดของเสีย การก าจัดของเสีย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Energy management. Heat recovery. Energy conservation. Cost 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). 

   
614 371 การจ าลองสถานการณ์  

(Simulation) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  : 614 202  สถิติวิศวกรรม  
             หรือ   619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

การสร้างตัวเลขสุ่ม การทดสอบตัวเลขสุ่ม ขั้นตอนการจ าลองสถานการณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลการจ าลองสถานการณ์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การประยุกต์การจ าลองสถานการณ์ใน
ปัญหาทางอุตสาหกรรมและระบบแถวคอย 

Generation of random numbers. Random number testing. Steps of 
simulation. Data analysis. Simulation by computer programs. Applications of 
simulation to industrial problems and queuing system. 

   
614 411 วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรม 

(Engineering Materials for Industrial Applications) 
3(3-0-6) 

 โครงสร้างทางวัสดุวิศวกรรม แผนภูมิเฟส และการเปลี่ยนแปลงเฟสเบื้องต้น สมบัติเชิงกล
และความแข็งแรงของวัสดุ การวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ข้อบกพร่องในวัสดุ การวิเคราะห์ความ
เสียหายของวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา รหัสและมาตรฐานของวัสดุอุตสาหกรรม  
           Basic of materials Structure, phase diagram, and transformation; Mechanical 
properties and strengthening of materials.  Material characterization and testing; 
Defects in materials.  Materials failure analysis in industries and cases study.  Code 
and standards for related industrial materials.  



มคอ. 2   72 

   
614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง 

(Maintenance Engineering) 
3(3-0-6) 

 นิยามของการซ่อมบ ารุงทางอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม  
(ทีพีเอ็ม) การวิเคราะห์สถิติของความล้มเหลว  ความน่าเชื่อถือ  ความสามารถในการซ่อมบ ารุง  
การวิเคราะห์ความพร้อมในการใช้งาน  การหล่อลื่น  ระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยี
การติดตามสภาพเครื่องจักร การควบคุมและระบบจัดล าดับงานซ่อมบ ารุง องค์กร บุคลากร และ
ทรัพ ยากรของแผน กซ่ อมบ ารุ ง  ระบ บการจั ดก ารงาน ซ่ อมบ ารุ งด้ วยคอม พิ ว เตอร์  
(ซีเอ็มเอ็มเอส) การจัดการตลอดวงจรชีวิต การรายงานผลและดัชนีชี้วัดสมรรถนะของงานซ่อม
บ ารุง การพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุง 

Industrial maintenance and Total Productive Maintenance (TPM) concepts. 
Failure statistics.  Reliability.  Maintainability.  Availability analysis. Lubrication. 
Preventive maintenance system and condition monitoring technologies. 
Maintenance controls and work order system. Maintenance organization, personnel 
and resources. Computerized maintenance management system (CMMS). Life cycle 
management. Maintenance reports and key performance index. Maintenance 
system development. 

   
614 461 วิศวกรรมคุณค่า  

(Value Engineering) 
3(3-0-6) 

 ความเป็นมาและหลักการวิศวกรรมคุณค่า ขั้นตอนการด าเนินงานทางวิศวกรรมคุณค่า       
การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบกระบวนการผลิต การ
ประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพ่ือลดต้นทุนวัสดุ กรณีศึกษา 

History and principles of value engineering. Operational procedures of value 
engineering. Applications of value engineering for product and process designs. 
Applications of engineering value for material cost reduction. Case studies. 

   
615 112 
 

กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) 
 

  ระบบของแรง  แรงลัพธ์   สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  สถิตยศาสตร์ของของไหล        
จุดเซ็นทรอยด์และโมเมนต์ของความเฉื่อย  จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง   
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

  Force systems.  Resultants.  Equilibrium of particles and rigid bodies. Fluid 
statics. Centroid and moment of inertia. Kinetics and kinematics of particles and 
rigid bodies.  Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse and momentum. 
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615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 

(Thermofluids for Engineers) 
   3(3-0-6) 

หลักการพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
หลักการพ้ืนฐานและสมบัติพ้ืนฐานของของไหล พ้ืนฐานเกี่ยวกับของไหลสถิตย์ พ้ืนฐานพลศาสตร์
ของของไหล คุณลักษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วน 

Fundamental principles in thermodynamics. The first and second law of 
thermodynamics. Basic principles and basic properties of fluids. Fundamentals of 
fluid statics. Fundamentals of fluid dynamics. Characteristics of fluids in laminar 
and turbulent flows. 

   
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 

(Thermofluids Laboratory for Engineers) 
   1(0-3-0) 

                วิชาบังคับก่อน : *615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
                 *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้นด้านกระบวนการพลศาสตร์ของ
ของไหล การทดสอบวัสดุแบบไม่ท าลาย 

Experiments in mechanical engineering emphasizing fluids dynamics process, 
non-destructive material testing. 

   
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม  

(Knowledge and Principle for Industrial Processes) 
   3(3-0-6) 

สารเคมี สมบัติของสารและปฏิกริยาเคมี การดุลมวลและพลังงานเบื้องต้น การปรับสภาพน้ า
ส าหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติวัสดุและการเลือกใช้วัสดุของงานวิศวกรรมการ
ป้องกันและการคุมการกัดกร่อนส าหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงพลังงานและการเผาไหม้
ในอุตสาหกรรม การจัดการสารเคมี มลพิษทางอากาศ การบ าบัดของเสีย และความปลอดภัยใน
โรงงาน หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมในโรงงาน 

                       Chemical. Chemical properties and chemical reaction. Basic principle of mass  
                And  energy balance. Water pre-treatment  for  the  use  in  the  industrial  factory.  
                Material  properties  and  selection  in  the  engineering work.  Prevention  and  
                controlling of corrosion for the industrial equipment. Energy fuel and combustion in   
                the industry. Chemical management. Air pollution. Waste treatment  and  safety  in  
                the factory.Special topic of engineering in the industrial factory. 
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618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

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

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานทั้ งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  แรงดัน
กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น  เครื่ องก าเนิดไฟฟ้า  
มอเตอร์และการน าไปใช้งาน   แนวคิดระบบไฟฟ้าสามเฟส  วิธีการส่งถ่ายก าลังไฟฟ้า  เครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้าเบื้องต้น  วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  

Basic direct current (DC) and alternative current (AC) circuit analysis. Voltage, 
current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. Generators, 
motors and their uses. Concepts of three-phase systems. Method of power 
transmission. Introduction to some basic electrical instruments. Basic electronic 
circuits. 

   
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

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

               วิชาบังคับก่อน :  *618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
                           *อาจเรียนพร้อมกันได ้

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
Experiments related to 618 120 Fundamental of Electrical Engineering. 

   
619 101 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์  

(Basic Engineering for Management and Logistics Engineers) 
เงื่อนไข   : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

   1(1-0-2) 

หลักการของงานช่างพ้ืนฐาน งานวัดละเอียด การสอบเทียบเครื่องมือ การเตรียมชิ้นงาน
ตัวอย่าง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร จริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
บทบาทของวิศวกร ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประสบความส าเร็จในหลักสูตรวิศวกรรมและวิชาชีพ 

Concepts of basic engineering work. Metrology. Calibration. Specimen 
preparation. Safe use of machinery. Ethics and academic honesty. Roles of 
engineers. Skills for success in engineering academics and professions. 
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619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

(Engineering Statistics for Management and Logistics Engineers) 
3(3-0-6) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ ตัวแปรสุ่ม การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การแจก
แจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง  การอนุมานทางสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือทางสถิติเพ่ือแก้ปัญหา
ทางด้านวิศวกรรม 

Probability theory and application. Random variables. Mathematical 
expectation. Probability distributions. Random sampling. Statistical inference and 
hypothesis testing. Analysis of variance. Regression analysis and correlation. Appling 
statistical methods in the solution of engineering problem. 

   
619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

(Manufacturing Processes for Management and Logistics Engineers) 
3(3-0-6)  

               วชิาบังคับก่อน  :  *614 201  เขียนแบบวิศวกรรม 
         *อาจเรียนพร้อมกันได้  

หลักการของเครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิตประกอบด้วยเครื่องกลึง   เครื่องไส          
เครื่องเจียระไน เครื่องกัด เครื่องปั๊มขึ้นรูป  เครื่องเจาะ  เครื่องตัด เครื่องพับม้วนโลหะ เครื่องตีขึ้น
รูป และ เครื่องสปาร์กด้วยไฟฟ้า (อีดีเอ็ม) หลักการของกระบวนการแปรรูปประกอบด้วยการกลึง 
การไส การกัดและการเจาะ  หลักการของการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและแก๊ส  การบัดกรี  การหล่อ
โลหะ   กระบวนการหล่อโลหะ   การท าแบบ ระบบจ่ายน้ าโลหะ ระบบป้อนเติมน้ าโลหะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกับกระบวนการผลิตและพ้ืนฐานของต้นทุนในกระบวนการผลิต 

Principles of tools and machinery in manufacturing processes including 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. 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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619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

(Manufacturing Processes Laboratory for Management and 
Logistics Engineers) 

1(0-3-0) 

               วชิาบังคับก่อน  :  *619 202  กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์   
         *อาจเรียนพร้อมกันได้  

การทดลองพ้ืนฐานของการกลึงประกอบด้วยการกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงเรียว กลึง
เกลียว กลึงคว้านรู และกลึงเซาะร่อง การไส การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน้า 
และการกัดร่อง การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและแก๊ส  การเชื่อมจุด  การหล่อโลหะ การหล่ออลูมิเนียม
ผสมและการหล่อทองแดงผสม  

Basic experiment of facing, round turning, tapering, threading, boring, 
countering, shaping, partial face milling, end milling. Electrical and gas welding. Spot 
jointing. Metal casting. Aluminium alloy casting and copper alloy casting. 

 
619 231   การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์               3(3-0-6) 
              (Motion and Time Study for Management and Logistics Engineers) 
               วชิาบังคับก่อน  :  *619 201  สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
          *อาจเรียนพร้อมกันได้   

หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา การวัดและการวิเคราะห์วิธีการท างาน การ
ใช้หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว เครื่องมือในการศึกษาเวลาและการท างานโดยใช้แผนภูมิ
ต่าง ๆ ประกอบด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิต  แผนภูมิการด าเนินงานและแผนภูมิคน-เครื่องจักร 
การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรค านวณทางเวลา การใช้อุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับการศึกษา
การท างาน การสุ่มตัวอย่างการท างาน การหาเวลามาตรฐาน เทคนิคการก าหนดเวลาเผื่อและการวัด
ประสิทธิภาพ  การวิเคราะห์งานเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 

Principles of motion and time study. Measurement and work analysis 
methods. Use of principles of motion economy. Tools for work and time study by 
various charts including flow process chart, simultaneous motion chart and diagram 
man-machine chart, micro motion study, time formulas, use of equipment related 
to work study. Work sampling. Standardization of time. Performance rating and 
allowance time determination techniques. Job analysis for work method efficiency 
improvement. Standard data systems. Application of computer for analysis and 
industrial. Case studies. 
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619 232   การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบโลจิสติกส์                                      3(3-0-6)  
              (Automation Design for Logistics System) 

ระบบอัตโนมัติส าหรับงานโลจิสติกส์ การเลือกใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ การออกแบบ
ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ การประยุกต์ระบบอัตโนมัติเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการด้านโลจิสติกส์ 

Logistics automation. Selection of logistics technology. Design of automatic 
production control system. The application of automatic system to improve logistics 
operations efficiency.  

   
619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับวิศวกร 

การจัดการและโลจิสติกส์ 
(Engineering Economy and Cost Analysis for Management and 
Logistics Engineers) 

   3(3-0-6) 

               วิชาบังคับก่อน  :  619 201  สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการทางวิศวกรรมและ

ธุรกิจ ประกอบด้วยการคิดดอกเบี้ย  แผนภูมิกระแสเงินสด การคิดค่าเสื่อมราคา  ชนิดของต้นทุน   
การวิเคราะห์ต้นทุน การค านวณต้นทุนตามกิจกรรม การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ตัดสินใจทางเลือก  การประมาณผลของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  อัตราผลตอบแทน 
ระยะเวลาคืนทุน  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์ความไว
และการประยุกต์ ใช้ คอมพิว เตอร์ ในการวิ เคราะห์ ปัญ หา การอ่าน งบการเงิน เบื้ องต้ น  
           Economic analysis of engineering and business project feasibility including 
interest formula derivation, cash flow diagram, depreciation accounting, classification 
of cost, cost analysis, activity-based costing, evaluating economic alternatives, 
estimating effect of risk and uncertainty, rate of return, payback period, breakeven 
point analysis, replacement analysis and application of computer in problem 
analysis. Preliminary financial statement reading. 

 
619 234    การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 

(Operations Research for Logistics) 
  3(3-0-6) 

          บทน าสู่วิธีการวิจัยด าเนินงานในปัญหาทางโลจิสติกส์ การประยุกต์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การจ าลองใน
กระบวนการตัดสินใจ 
         Introduction to the methodology of operations research in logistic problem 
solving. Application of mathematical models. Linear programming. Transportation 
model. Queuing theory. Inventory model. Simulation in decision making process. 
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619 261    ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 

(Spreadsheet Laboratory for Engineering)                                    
  1(0-3-0) 
 

                เงื่อนไข  :  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
ปฏิบัติการส าหรับการประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีทและซอฟแวร์อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องใน

ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
        Laboratory on application of spreadsheet program and other related 
software in basic engineering problems. 

 
619 262    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ       

(Computer Aided Design)                                                  
2(1-3-2) 
 

               วชิาบังคับก่อน :  614 201  เขียนแบบวิศวกรรม 
         การใช้คอมพิวเตอร์-ซอฟท์แวร์ในการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ การเขียนภาพตัด การ
เขียนภาพประกอบ  การก าหนดรายละเอียดขนาดความคลาดเคลื่อนและการเผื่อขนาดของชิ้นงานที่
ออกแบบ 
         Computer-software drafting for two and three dimension drawing. Section 
view drawing. Assembly drawing.  Tolerance and clearance of fitting. 

 
619 301 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
(Computer Programming for Management and Logistics Engineers) 

3(2-3-4) 

         คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้น  แนวคิดการโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ 
แนวคิดการประมวลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี)  การพัฒนาโปรแกรมรวมทั้งโฟลว์ชาร์ต  การ
ออกแบบและสร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง  ชนิดตัวแปร  ตรรกะบูลีน  แถวล าดับ  ค าสั่ง
ควบคุมตามเงื่อนไข  การวนรอบและเวียนเกิด  ฟังก์ชัน  ระเบียนชนิดโครงสร้าง  ตัวชี้  การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม ฐานข้อมูล 
         Introduction to computers and computer components. The concept of 
hardware-software interaction. Electronic Data Processing (EDP) concepts. Program 
development including flowcharts. Program design and implementation using a 
high-level language. Data types. Boonlean logic. Arrays. Conditional control 
statements. Iteration and recursion. Functions. Structures records. Pointers. 
Program design and development with applications to solve engineering 
problems. Database concept. 
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619 311    การจัดการการจัดซื้อจัดหา 

(Procurement Management)                                                                         
3(3-0-6) 
 

            องค์ความรู้ในเรื่องของวงจรงานจัดซื้อ การตัดสินใจเลือกว่าจะซื้อหรือผลิตเอง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการพยากรณ์ความต้องการ การก าหนดนโยบายการสั่งซื้อ
สินค้า การวางแผนการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย การเลือกแหล่งขาย การจัดการความสัมพันธ์กับ
ผู้ขาย 

Knowledge of the procurement cycle. Decision for purchasing or producing. 
Application of information technology fo demand forecasting. Determination of 
oder policy. Negotiation planning with vendors. Selecting vendors. Supplier 
relationship management. 

 
619 312    การออกแบบการจัดการคลังสินค้า      

(Warehouse Management Design)                                                       
3(3-0-6) 
 

         หน้าที่ของคลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า การออกแบบผังคลังสินค้า การ
ออกแบบชั้นวางสินค้า การตรวจนับสต็อคสินค้าในคลังสินค้า การดูแลรักษาสินค้า ออกแบบระบบ
การหยิบสินค้าในคลังสินค้า บริหารงบประมาณในคลังสินค้า เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดการ
คลังสินค้า 

  Function of a warehouse. Selection of warehouse location. Warehouse 
layout design. Storage shelf design. Stock counting in a warehouse. Stock 
maintenance. Stock picking design.  Warehouse budget management. Modern 
technology for warehouse management.  

 
619 313    การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 

(Transportation and Distribution Management) 
3(3-0-6) 

 ประเภทของการขนส่ง  การก าหนดเส้นทางการขนส่งสินค้า การวางแผนความต้องการ
ขนส่งสินค้า  ปัญหาการจัดวางสินค้า การติดตามการขนส่งสินค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการการขนส่ง การคิดต้นทุนในการขนส่งสินค้า การออกแบบการขนส่งสินค้า
ย้อนกลับ 

Types of a transportation. Transportation routing. Transportation demand 
planning. Product packing problems. Transportation tracking. Application 
information technology in transportation management. Cost calculation in 
transportation. Reverse logistics design. 
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619 314    การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 

(Material Handling System and Packaging Design) 
3(3-0-6) 

ชนิดของอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า เทคโนโลยีการขนถ่ายสินค้าสมัยใหม่ การเลือกอุปกรณ์ขน
ถ่ายวัสดุให้เหมาะสมกับองค์กร การจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และพาหนะที่ใช้ในการขนถ่าย
วัตถุดิบด้วยระบบมือและระบบอัตโนมัติ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่ง และ
การเก็บรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Types of material handling. Modern material handling technology. 
Selection of the fitting material handling for the organization. Management of 
tools, equipment and vehicle in manual and automatic systems. Materials 
handling; suitable packaging designs for transportation and storage efficiency. 

   
619 315 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

(Multimodal Transportation)  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องต่างรูปแบบและหลายรูปแบบ การขนส่งทางน้ า การ

ขนส่งทางบก การขนส่งทางราง และการขนส่งทางอากาศ วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งใน
แต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกรูปแบบการขนส่ง ส่วนประกอบที่ช่วยในการด าเนินการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการรับขน
ของทางทะเล 
         Characteristics of general intermodal transportation and multimodal 
transportation. Maritime transportation. Land transportation. Rail transportation and 
air transportation. Analysis of advantage and disadvantage of transportations. 
Transportation networks. Connectivity of transportation. Factors affecting a decision 
on selecting a mode of the transportation. Infrastructure increasing the efficiency of 
multimodal transportation. Laws and regulations of multimodal transportation and 
carriage of goods by sea.  
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619 316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการบิน  

(Introduction to Aviation Management)  
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
หลักการพ้ืนฐานในการขนส่งทางอากาศ  ชนิด การท างาน และประสิทธิภาพของอากาศยาน 

ชนิด สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึงสนามบิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสนามบิน 
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอากาศยาน การจัดการสนามบิน ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
การขนส่งทางอากาศ 
         Fundamental principle of air transport. Types, operation, and performance of 
aircrafts. Types, function, facility and accessibility of airports.  Introduction to 
airport laws. Aircraft laws and regulations.  Air port management. Introduction to air 
cargo management. 

   
619 317 การจัดการโครงการ 

(Project Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 614 251 การวิจัยด าเนินงาน  
            หรือ   619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 
         บทน าการจัดการโครงการ วัฏจักรของโครงการ กระบวนการจัดการโครงการ การจัดการ
ภาพรวมของโครงการ การจัดการขอบเขตของโครงการ การจัดการเวลาของโครงการ การจัดการ
ต้นทุนของโครงการ  การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ 
การจัดการการสื่อสารของโครงการ การวิเคราะห์ข่ายงาน รวมถึง วิธีการหาสายงานวิกฤต เทคนิค
ประเมินและทบทวนก าหนดการ วิธีการสร้างแผนภูมิล าดับก่อนหลัง การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ใน
การจัดการโครงการ กรณีศึกษา 
         Introduction to Project management. Project life cycle. Project management 
processes. Project integration management. Project scope management. Project 
time management. Project cost management. Project risk management. Project 
human resource management. Project communication management. Network 
analysis including critical path method (CPM), program evaluation and review 
technique (PERT) and precedence diagramming method (PDM). Application of 
computer software in project management. Case Studies. 
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619 321    การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล     

(Data Management and Analysis)                                                                  
3(3-0-6) 
 

แนวคิดการจัดการข้อมูล การวางแผนพัฒนาและการออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการ
ฐานข้อมูล เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเหมื องข้อมูล การค้นหารูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ประโยชน์ของเหมืองข้อมูลส าหรับธุกิจ 

Concept of data management. Information system planning, development, 
and design technology in logistics. Database management. Mathematical and 
statistical techniques for data mining. Finding a hidden pattern and relationship in 
a large data set. Advantages of data mining for business. 

   
619 322 ระบบอัตโนมัติ 

(Automatic System) 
3(3-0-6) 

                 วิชาบังคับก่อน  : 618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
หลักการท างานและขั้นตอนการออกแบบระบบการท างานอัตโนมัติ การออกแบบระบบ

และลอจิกการควบคุมส าหรับงานนิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมการ
ผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบของอินพุท  เอาท์พุทและรีเลย์  การประยุกต์ ใช้ตัวอุปกรณ์ควบคุมที่
สามารถโปรแกรมได้ในระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติ  

Principles and steps of automatic systems.  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. 

 
619 323 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

(Team Building and Human Resource Management) 
3(3-0-6) 

ความหมายของทีม ประเภทของทีม การพัฒนาทีม รูปแบบของทีมที่มีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือในการสร้างทีม การสื่อสารเพ่ือการสร้างทีม การคัดเลือกพนักงาน การสร้างแรงจูงใจละ
การพัฒนาพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร การบริหารความขัดแย้ง 

Definition of teams. Types of teams. Team development. Models of team 
effectiveness. Team building tools. Communications for team building. Employee 
selection. Employee motivation and development. Organizational culture. Conflict 
management. 
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619 331    
 

การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
(Production Planning and Control for Management and 
Logistics Engineers) 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 

วิชาบังคับก่อน  :  619 201  สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
         คุณลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิต   วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  บทบาทของการ
วางแผนและการควบคุมการผลิต  เทคนิคของการพยากรณ์  ความต้องการการผลิต การวางแผน
การผลิตรวม  การจัดการวัสดุคงคลัง  การจัดตารางงานและการควบคุมงาน  การวางแผนความ
ต้องการใช้วัสดุ การบริหารโครงการโดยใช้ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต  เทคนิคการประเมินผลและทบทวน
โครงการ  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลก าไรเพ่ือการตัดสินใจผลิต   การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการ
วางแผนและการควบคุมการผลิต  กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม  
         Characteristics of production processes. Product life cycle. The role of 
production planning and control. Forecasting techniques. Production demand. 
Aggregate production planning. Inventory management. Production scheduling and 
production control. Material requirement planning. Project management using 
critical path methods. Program evaluation and review techniques. Cost and 
profitability analysis for decision making. Application of computer for production 
planning and control. Industrial case studies. 

 
619 332    วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์       

(Safety Engineering for Management and Logistics Engineers)                         
3(3-0-6) 
 

หลักการในการป้องกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และการควบคุมพ้ืนที่ที่อาจ
เกิดอันตราย องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ เทคนิคความปลอดภัยของระบบ การจัดการการ
ป้องกันอัคคีภัย หลักการของการจัดการความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัยในการท างาน 
กฎหมายแรงงาน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักการในการควบคุม
สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 

Principles of loss prevention. Design, analysis and control of hazards in 
workplace. Human element. System safety techniques. Fire safety management. 
Principles of safety management and safety laws in work place. Labor laws. Safety 
standard and occupational health. Principles of industrial environmental control. 
Elementary industrial psychology. Industrial case studies. 
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619 333    ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

(Quality Management System for Management and Logistics 
Engineers) 

3(3-0-6) 

หลักการของการควบคุมคุณภาพ  การบริหารงานการควบคุมคุณภาพ  การตรวจประเมิน
ด้านคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทาง
วิศวกรรมกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการและการวิเคราะห์
ระบบวัด การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 

Principles of quality control. Quality management. Quality audits. Statistical 
quality control. Quality control techniques. Engineering reliability for 
manufacturing. Process capability analysis and measurement system analysis. 
Application of computers for quality control. Industrial case studies. 

 
619 341    ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์        

(Decision Support System in Logistics)                                                 
3(3-0-6) 
 

                 วิชาบังคับก่อน : 614 251 การวิจัยด าเนินงาน  
                             หรือ   619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 

บทน าของระบบสนับสนุนการตัดสิน ใจ (ดี เอสเอส) กรอบงานของการพัฒนา
ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ พ้ืนฐานการประยุกต์ใช้
โปรแกรมวีบีเอในงานโลจิสติกส์ 

Introduction to decision support system (DSS). A framework of the 
development of decision support system. Developing decision support system. 
Fundamental of Visual Basic for Application (VBA) in logistics. 

 
619 342    ปัญหาทางสโตคาสติกส์ในงานโลจิสติกส์ 

(Stochastic Problems in Logistics)   
3(3-0-6) 

                 วิชาบังคับก่อน : 614 251 การวิจัยด าเนินงาน  
                             หรือ   619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส ์

บทน าทฤษฎีความน่าจะเป็นในงานโลจิสติกส์ ฟังก์ชันการแจกแจง ตัวแปรสุ่ม กระบวน
การปั ว ร์ ซ อ ง  ท ฤ ษ ฎี ก าร เกิ ด ให ม่  โซ่ ข อ งม าร์ ค อฟ  วิ ธี ก า รห าค าต อบ ปั ญ ห าท าง 
สโตคาสติกส์ เทคนิคจีเอและเอสเอ  

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. 
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619 351    ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 1 

(Intensive English for Management and Logistics Engineers I) 
3(3-0-6) 

          ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรที่จะท างานในสภาพแวดล้อมนานาชาติ  การเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษ การเขียนอีเมลอย่างเป็นทางการ  การเขียนบทคัดย่อส าหรับบทความทาง
วิชาการ  การเตรียมตัวเพื่อสอบโทอิค แบบเขยีนและอ่าน 
         English skills for engineers in an international environment. Essay writing in 
English. Formal email writing. Abstracts for academic articles. Preparation for TOEIC 
writing and reading tests. 

 
619 352 การสร้างแบบจ าลองและการหาค าตอบท่ีเหมาะสมทางโลจิสติกส์   

(Logistic Modeling and Optimization) 
   3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 614 251 การวิจัยด าเนินงาน    
            หรือ   619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 
         บทน าการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในปัญหาทางโลจิสติกส์ การ
สร้างแบบจ าลอง การหาค าตอบที่ เหมาะสม และการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมสเปรดชี ท 
แบบจ าลองโครงข่าย การหาค าตอบที่เหมาะสมส าหรับแบบจ าลองท่ีมีตัวแปรเป็นเลขจ านวนเต็ม 

Introduction to mathematical modeling and its application in logistic 
problems. Modeling, optimization and decision-making using spreadsheet program. 
Network models. Optimization of models with integer variables. 
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619 361    การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 

(Experimental Design and Analysis) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 614 202  สถิติวิศวกรรม    
            หรือ   619 201  สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
         แนวคิดการออกแบบการทดลอง การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง วิธีการเก็บข้อมูล การสุ่ม การท าซ้ า การบล็อค การออกแบบ
แบบจ าลองของการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การทดลองแฟกทอเรียลเต็มรูป 
การทดลองแฟกทอเรียลบางส่วน การวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (เอเอ็นโอวีเอ) การพิสูจน์ทราบความถูกต้องของแบบจ าลอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
         Experimental design concepts. Problem solving in engineering. Sciences and 
technology by using design of experiment. Data collecting methods.  
Randomization. Replication. Blocking. Models of experimental design and analysis. 
Full factorial design. Fractional factorial design. Multiple regression analysis. 
Analysis of variance (ANOVA). Model adequacy checking. Data analysis by computer 
programs. 

   
619 362 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม   

(Industrial Forecasting) 
3(3-0-6) 

               วชิาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม    
  หรือ   619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
แนวคิดทั่วไปในการพยากรณ์และการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม

ด้วยวิธีเชิงปริมาณและทางสถิติ  การวางแผนความต้องการ  การจ าลองสถานการณ์ทางการ
พยากรณ์ กรณีศึกษา 

General approaches to forecasting and analysis of industrial trends by 
quantitative and statistical methods. Demand planning. Industrial projects 
development.  Forecasting simulation. Case studies. 
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619 363 วิศวกรรมระบบ   

(System Engineering) 
3(3-0-6) 

               วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม    
  หรือ   619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
การประยุกต์วงจรชีวิตหรือวิศวกรรมควบขนานเพ่ือการออกแบบระบบส าหรับผลิตภัณฑ์         

การบริการและระบบการจัดการ กระบวนการการออกแบบ ความต้องการในการด าเนินการ 
นโยบายการซ่อมบ ารุงและสนับสนุน การออกแบบระบบให้มีความไว้ใจได้  มีความสามารถในการ
ซ่อมบ ารุง การสนับสนุนทางโลจิสติกส์  ปัจจัยมนุษย์  ความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์  
ความสามารถในการผลิต การก าจัดภายหลังการปลดระวาง การจัดการการออกแบบโดยค านึงถึง
ความเสี่ยง โซ่อุปทานและผู้บริโภค 

Applications of life-cycle or concurrent engineering for system design for 
products, services and management-based systems. Design process. Operational 
requirements.  Maintenance and supporting policies. Design for system reliability. 
maintainability, logistic support, human factors, economic feasibility, producing 
ability and retirement disposal. Risk consideration for design management. supply 
chain and consumers. 

   
619 364 คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ  

(Quality in Service Industry) 
3(3-0-6) 

               วชิาบังคับก่อน : 619 333 ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
ลักษณะทั่วไปของงานบริการ คุณภาพในงานบริการ รวมถึง การประเมิน การปรับปรุง และ

การควบคุม การควบคุมคุณภาพด้วยสถิติประยุกต์ในงานบริการ กลยุทธ์ในงานบริการ การออกแบบ
กระบวนการในงานบริการ การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การวางแผนความสามารถในการ
ให้บริการ สมรรถนะและผลิตภาพในงานบริการ โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษา 

Nature of services. Service quality including evaluation, improvement and 
control. Applied statistical quality control in services. Service strategies. Service 
process design. Customer demand forecasting. Service capacity planning. 
Performance and productivity in services. Logistics in service industries. Case studies. 
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619 365 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต   

(Industrial Product and Production Design) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวนการผลิต  
            หรือ   619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์      
         นิยามในการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมควบขนานในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ การแปลง
หน้าที่เชิงคุณภาพ (คิวเอฟดี) การออกแบบเชิงวิศวกรรม การวิเคราะห์ประเภทของความเสียหาย  
การออกแบบเพ่ือความทนทาน การออกแบบการผลิต การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม  การเลือก
กระบวนการผลิต  การออกแบบเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

   Concept for product design. Concurrent engineering in product design. 
Quality function deployment (QFD). Engineering design. Failure-mode error analysis. 
Robust design. Production design. Materials selection. Manufacturing process 
selection. Design for safety and environment. 

 
619 391 ศึกษาดูงาน 

(Observational Study) 
 1(0-3-0) 

 เงื่อนไข   : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
         ศึกษาดูงานในสถานประกอบการทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในด้านวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ 

         Observational study in academic or professional establishments related to 
engineering management and logistics. 

  
619 392     การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                   1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

(Management Engineering and Logistics Training)     
 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

           :  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
         ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
         Training program in a logistics and engineering-related factory or institution 
for at least 240 hours. 
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619 393 การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ 

(Computer Programing with MATLAB) 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน : 614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ    
            หรือ   619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
         อาร์เรย์ สคริปต์ ฟังก์ชั่น การเขียนกราฟ ตัวด าเนินการ ค าสั่งเพ่ือการก าหนดแก้ไข ค าสั่ง
ท าซ้ า โพลิโนเมียล การเลือกเส้นกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูล การประมาณค่าในช่วง  

  Arrays. Scripts. Functions. Plots. Operators. Conditional statements. Loops. 
Polynomials. Curve fitting. Interpolation. 

 
619 394 การเขียนโปรแกรมด้วยไพทอน 

(Computer Programing with Python) 
3(2-3-4) 

 วิชาบังคับก่อน : 614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ    
            หรือ   619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
         บทน าสู่ไพทอน ภาษาไพทอนเบื้องต้น การเก็บข้อมูลด้วยไพทอน การจัดการฐานข้อมูลด้วย
ไพทอน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไพทอน การค านวณทางคณิตศาสตร์ด้วยไพทอน  การแก้ปัญหา
ด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ด้วยไพทอน 

Introduction to Python. Preliminary practice on Python programming. Data 
correction with Python. Data base Management with Python. Data analysis with 
Python. Mathematics calculation with Python. Using Python to solve management 
engineering and logistics problems. 

   
619 411    โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 

(Logistics and Supply Chain Management) 
3(3-0-6) 

          ความหมาย และองค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน การวาดรูปแบบ
กิจกรรมโลจิสติกส์ในองค์กร การคิดต้นทุนโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และทักษะในการ
วางแผนการใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในการบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์ การอธิบายบริบทของการ
ด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของห่วงโซ่อุปทาน การวัดผลการ
จัดการโซ่อุปทาน การจัดการโช่อุปทานในรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว 
         Definitions and elements of logistics and supply chain management. Drawing 
a model planning for logistics activities in an organization. Determining logistics 
cost. Application of knowledge and skill in information technology for integrated 
logistics activities. Description of supply chain operation. Analysis of internal and 
external factors of supply chain. Performance of supply chain management. Supply 
chain management in bio-circular-green economy model. 
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619 412 การออกแบบระบบโลจิสติกส์ 

(Logistic System Design) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : * 619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
                    *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
        การออกแบบระบบโลจิสติกส์ การวางต าแหน่งของโลจิสติกส์ ทฤษฎีการบูรณาการโครงสร้าง
ระบบโซ่อุปทาน ขั้นตอนการออกแบบและการวางแผน เทคนิคการออกแบบและการวางแผน 
        Logistic system design. Logistic location planning. Theory of supply chain 
structure integration. Design and planning steps. Design and planning techniques. 

 
619 413 การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว 

(Green Supply Chain Management) 
 3(3-0-6) 

ค าอธิบายเบื้องต้นที่น าเข้าสู่เนื้อหาของการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว การวิเคราะห์วงจร
ชีวิต การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ย้อนกลับ การออกแบบ  
สีเขียว การผลิตสีเขียว โลจิสติกส์สีเขียว กลยุทธ์โซ่อุปทานสีเขียว การจัดการโซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืน 

Introduction to green supply chain management. Life cycle analysis. 
Environmental impact assessment in supply chain. Reverse logistics. Green 
design. Green manufacturing. Green logistics. Green supply chain strategy. 
Sustainable supply chain management. 

   
619 414 การควบคุมสินค้าคงคลัง 

(Inventory Control) 
 3(3-0-6) 

          ระบบสินค้าคงคลัง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงก าหนดของระบบสินค้าคงคลัง 
กลไกของอุปสงค์และอุปทาน แบบจ าลองพลวัตและแบบหลายขั้นตอน การพยากรณ์ความต้องการ
และเวลาน าโดยวิธีทางสถิติ ผลที่มีต่อแบบจ าลองสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา 
         Inventory systems. Deterministic mathematical models for inventory. 
Demand and supply mechanism. Dynamic and multistage models. Statistical 
forecasting of demands and lead times. Effects on the inventory models. 
Case studies. 
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619 415 วิศวกรรมโลจิสติกส์โซ่ความเย็น 

(Cold Chain Logistics Engineering) 
3(3-0-6) 

          การจัดการโซ่ความเย็นส าหรับสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ความส าคัญ ประโยชน์ 
หลักการจัดการโซ่ความเย็น หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการโซ่ความเย็น เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง  ความปลอดภัยทางอาหาร กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในไทยและต่างประเทศ 
งานวิจัย และกรณีศึกษา 
         Cold chain for temperature-controlled goods. Importance. Benefits. Principle 
of cold chain logistics. Best practice in Cold chain management. Related 
technologies and equipment. Food safety. Laws and standards in Thailand and 
foreign countries. Research and case studies. 

   
619 421    ลีนโลจิสติกส์          

(Lean Logistics)                                                                              
3(3-0-6) 
 

แนวคิดแบบลีน การเขียนผังกิจกรรมต่าง ๆ ในงานโลจิสติกส์ การไหลของสารสนเทศ การ
ไหลของวัสดุ การไหลของเงินทุน เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์แบบลีน การประยุกต์
แนวคิดของลีนในกลุ่มงานโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้ระบบดึง ระบบคัมบัง และคัมบังสัญญาณ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการโลจิสติกส์  มาตรวัดสมรรถนะโลจิสติกส์  (แอลพีไอ) 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) 

Lean concepts. Planning activities in logistics. Information flow. Material flow. 
Capital flow. Tools and equipment of lean logistics. Applying lean concepts in the 
logistics sector. Applying Pull System. Kanban System, and e-Kanban in logistics 
Management. Logistics performance index (LPI). Bio-circular-green (BCG) economy. 

   
619 422 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 

(Selected Topics in Management Engineering and Logistics I) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
          องค์ความรู้ที่ล้ าสมัย และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 
          Up-to-date knowledge and/or new technologies related to 
logistics and supply chain management. 
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619 423 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2 

(Selected Topics in Management Engineering and Logistics II) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
          องค์ความรู้ที่ล้ าสมัย และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 Up-to-date knowledge and/or new technologies related to 
information technology. 

 

   
619 431    การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 

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

 วิชาบังคับก่อน : 619 231  การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการจัดการ 
                                 และโลจิสติกส์ 
         บทน าของการออกแบบและวางผังโรงงาน  การวิเคราะห์การออกแบบโรงงานเบื้องต้น การ
วางแผนและออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงงาน ลักษณะทั่วไปของปัญหาด้านการวางผัง
โรงงาน   การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงาน  การวิเคราะห์งาน  การวิเคราะห์และออกแบบ  การขน
ถ่ายวัสดุ   เทคนิคการจัดเก็บวัสดุและคลังเก็บวัสดุ   เศรษฐศาสตร์ของการออกแบบ   การ
วิเคราะห์ความสมดุลของสายการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์   ประเภทพ้ืนฐานของการให้บริการ
และหน้าที่เสริมของผังโรงงาน   การออกแบบโรงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
         Introduction to plant design and layout. Preliminary analysis of plant design. 
Facility planning and design. Nature of plant layout problems. Selection of plant 
location. 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 services and auxiliary functions. Computer-aided 
plant design. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   93 

 
619 432 การยศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  

(Ergonomics for Management Engineering and Logistics) 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน  :  614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม  
  หรือ     619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการจัดการ   

  และโลจิสติกส์ 
ระบบกายวิภาคของมนุษย์  ระบบประสาทของมนุษย์  การรับรู้ของมนุษย์ ความสัมพันธ์

ของระบบประสาทและการเคลื่อนไหวร่างกาย  การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ของเครื่องจักร
ในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ใช้โดยมนุษย์ โดยสัมพันธ์ถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยค านึงถึง อายุ  เพศ 
ลักษณะการเคลื่อนไหว และความล้า โรคที่เกิดจากการท างานที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 
         Human anatomy system.  Human nervous system.  Human sensory 
receptions.  Relationship between nervous system and body motion.  Design of 
machine equipment and tools in logistics activities used by human, related to 
human body motion in respect of age, gender, motion characteristics and fatigue. 
Locomotive syndrome in logistics. 

   
619 441    โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 

(Management Engineering and Logistics Project I) 
1(0-3-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
         การเลือกหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรมในด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง การวางแผนงานวิจัย เขียนโครงร่างงานวิจัย  น าเสนอโครงร่างงานวิจัย 
         Selection of a research topic. Literature review in Management Engineering 
and Logistics or other related disciplines. Research planning. Research proposal 
writing. Research  proposal presentation. 

 
619 442    สัมมนา 

(Seminar) 
1(0-3-0) 

 วิชาบังคับก่อน : *619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1   
            หรือ   *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
เงื่อนไข         : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
         การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อทางด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ หรือหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 
         Presentation and discussion in management engineering and logistics or 
related topics. 
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619 443   โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2       

(Management Engineering and Logistics Project II)                                            
2(0-6-0) 
 

 วิชาบังคับก่อน : 619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 
         ด าเนินการท างานวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชา 619 441 โครงงาน
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 เขียนรายงานผลการวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย 
         Conducting a research project according to the research proposal submitted 
for 619 441 Management Engineering and Logistics Project I. Research report 
writing. Research presentation. 

   
619 444    เตรียมสหกิจศึกษา 

(Preparation for Cooperative Education) 
1(0-3-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
เงื่อนไข          :  วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
         เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ทั้งในด้านคุณภาพ
และคุณสมบัติ  รวมทั้งศึกษาเก่ียวกับองค์กรที่นักศึกษาจะไปฝึกงานด้วย 
         Preparing students for the workplace regarding qualities and personality, as 
well as learning about the organization they are going to work with. 

 
619 445 ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์  

(Artificial Intelligence in Logistics) 
3(2-3-4) 

          นิยามของปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) การประยุกต์เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ส าหรับปัญหาทาง 
โลจิสติกส์และวิศวกรรมโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การจ าลองการอบเหนียว และตรรกศาสตร์
คลุมเครือ การเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์และวิศวกรรม 

  Concepts of artificial intelligence (AI). Application of AI techniques for logistic 
and engineering problems using genetic algorithm. Simulated annealing and fuzzy 
logic. Computer programming to solve the logistic and engineering problems. 

   
619 451 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 2 

(Intensive English for Management and Logistics Engineers II) 
3(3-0-6) 

          ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรที่จะท างานในสภาพแวดล้อมนานาชาติ  การแนะน า
ตัวเอง บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การสอบ
สัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวเพือ่สอบโทอิค แบบฟัง 
         English skills for engineers in an international environment. Self-introduction. 
English conversation in everyday life. Academic presentations. Job interview. 
Preparation for TOEIC listening tests. 
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619 461 การสร้างแบบจ าลองของระบบและวิเคราะห์ 

(Systems Modeling and Analysis) 
3(3-0-6) 

   พลวัตของระบบเบื้องต้น โครงสร้างของระบบ รูปแบบพฤติกรรม  การท าความเข้าใจ
พฤติกรรมที่ไม่เป็นเส้นตรงของระบบที่ซับซ้อนเมื่อเวลาผ่านไป โดยพิจารณาการจัดเก็บ การไหล  
ผลสะท้อนกลับภายใน วิเคราะห์ข้อมูล สร้างตัวแบบจ าลอง และประเมินทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ปัญหา การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการจ าลองแบบในการแก้ปัญหา 

   Introduction to system dynamics. System structure. Pattern of behavior. 
Understanding the nonlinear behavior of complex systems over time using stocks, 
flows and internal feedback loops. Data analysis. Simulation modeling. Evaluation 
of alternative designs. Applications of data analysis and simulation modeling 
techniques for problem solving. 

  
619 491    สหกิจศึกษา                                                                 6(ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง) 

(Cooperative Education)                                                   
 วิชาบังคับก่อน : 619 444 เตรียมสหกิจศึกษา 

เงื่อนไข          : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
         นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
640 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
องค์กรที่เลือก หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและน าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาต่อนักศึกษา ตัวแทนผู้ประกอบการ และอาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ 

   Working as an organization’s employee in a real-life industrial sector at least 
640 hours.  Students are required to pass a preparatory training before working in a 
selected organization. Submitting a report and presenting research results in a 
seminar among classmates, organization representatives, and cooperative 
education program advisors. 
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620 101 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 
3(3-0-6) 

 เงือ่นไข :  โดยความยินยอมภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
         ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุ
วิศวกรรมหลักประเภทโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิสมดุล 
วัฏภาคและการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
         Relationship between structures, properties, production processes and 
applications of the main groups of engineering materials: metals, polymers, ceramics 
and composites. Phase equilibrium diagrams and their interpretation. Mechanical 
properties and materials degradation. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน  ปรับปรุง 
1 อาจารย์กวินธร สัยเจริญ 

3-1201-00314-xx-x 
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (2542) 

15 15 

2 อาจารย์เกษรินทร์ พูลทรัพย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

M.Eng. Prac (Manufacturing) 
University of Wollongong, 
Australia (2012) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

15 15 

3 อาจารย์บัญญัติ  
พันธ์ประสิทธิ์เวช 
3-7502-00288-xx-x 

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง (2540) 

15 15 

4 อาจารย์ธนาธร เกรอต 
4-7097-00001-xx-x 

M.Sc. (Logistics)  
University of Wollongong, 
Australia (2010) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 

15 15 

5 อาจารย์ธรรมวิชช์  ประเสริฐ 
3-1704-00036-xx-x 

M.Sc. (Production 
Engineering) University of 
Bremen, Germany (2013) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

15 15 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน    ปรับปรุง 
1 อาจารย์กวินธร สัยเจริญ 

3-1201-00314-xx-x 
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (2542) 

15 15 

2 อาจารย์เกษรินทร์ พูลทรัพย์ 
1-7201-00001-xx-x 

M.Eng. Prac (Manufacturing) 
University of Wollongong, 
Australia (2012) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

15 15 

3 อาจารย์บัญญัติ  
พันธ์ประสิทธิ์เวช 
3-7502-00288-xx-x 

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง (2540) 

15 15 

4 อาจารย์ธนาธร เกรอต 
4-7097-00001-xx-x 

M.Sc. (Logistics) 
University of Wollongong, 
Australia (2010) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 

15 15 

5 อาจารย์ธรรมวิชช์  ประเสริฐ 
3-1704-00036-xx-x  

M.Sc. (Production 
Engineering) University of 
Bremen, Germany (2013) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

15 15 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน    ปรับปรุง 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์       

วุฒิชัยวัฒน ์
3-1013-00382-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2545) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(2542) 

15 15 

7 อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม 
3-5699-00238-xx-x 

Ph.D. (Manufacturing 
Engineering) University of 
Nottingham, UK (2003) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2539) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533) 

15 15 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์     
หงษ์สุวรรณ 
3-1020-02751-xx-x 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2540) 

15 15 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม        
โฆษิตชัยมงคล 
3-7301-00036-xx-x 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(2540) 
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2533) 

15 15 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน    ปรับปรุง 
10 อาจารย์ ดร.วรฤทัย  ชูเทียร 

3-1799-00015-xx-x 
 

Ph.D. (Industrial 
Engineering) Oregon State 
University, USA (2014) 
M.S. (Engineering 
Management) Portland 
State University, USA 
(2008) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

15 15 

11 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ    
กล่อมจิตร 
3-7202-00735-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2538) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2533) 

15 15 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชูศักดิ์ 
พรสิงห์ 
3-6202-00050-xx-x 

Ph.D. (Industrial and Systems 
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) 

15 15 

     

     



มคอ. 2   101 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน    ปรับปรุง 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเณศ 

พันธุ์สวาสดิ์ 
3-8301-00327-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (2548) 
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (2544) 

15 15 

14 อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์  ทองหยวก 
1-7399-90082-xx-x 

วศ.ม. (การจัดการงาน
วิศวกรรม) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2555) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 
 

15 15 
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              3.2.3  อาจารย์พิเศษ  

 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 อาจารย์มุกดา คล้ายกุญชร 
 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 

2 อาจารย์วีระ ภักดีนฤพัทธ์ 
 

บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2547) 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2529) 

  
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  

การฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้าน
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เช่น การปรับปรุงผลิตภาพในกระบวนการท างาน การวางแผนและควบคุม
การผลิต การวางแผนและการจัดการการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า เป็นต้น จ านวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
ส าหรับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันแต่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 
ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนองานวิจัย 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
        (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ 
   จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
        (2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
        (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
        (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และความเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ 
   เข้ากับสถานประกอบการได้ 

4.2  ช่วงเวลา 
 (1)  กรณีฝึกงาน  ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

      (2)  กรณสีหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
619 491 สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงานหรืองานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 
สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงานหรืองานวิจัย  มีขอบเขตโครงงานหรืองานวิจัยที่
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 
 5.3  ช่วงเวลา            

      ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต           
                 3 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
                 (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษา 
        (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
        (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1)  คณาจารย์ในภาควิชาฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
        (2)  อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อ 
        (3)  มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนด 
    รูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
        (4)  อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
        (5)  อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา 
        (6)  นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล 
    การศึกษา    
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ความสามารถในบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการทางวิศวกรรมเพ่ือให้องค์กรมีความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมในด้านการจัดการ  
โลจิสติกส์ รวมถึงคาดหวังให้บัณฑิตมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องมารยาททางสังคม การรู้จักกาลเทศะ มีมนุษย

สัมพันธ์ดี อ่อนน้อมถ่อมตน กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นใน
สิ่งที่ถูกต้อง มีความเกรงใจ และตรงต่อเวลา 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้นักศึกษารับรู้ถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของสาขา เรียนรู้ระเบียบ และ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และผลกระทบที่ เกิดขึ้นจาการขาด
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบและมีวินัยใน
ตนเอง 

1. ก าหนดให้นักศึกษามีการท างาน รายงาน หรือกิจกรรมกลุ่ม โดยเน้น 
   ให้ทุกคนเข้าใจบทบาทการเป็นผู้น า การเป็นผู้ตาม และความ 
   รับผิดชอบร่วมกัน 
2. ให้นักศึกษารู้จักการรักษากฎ กติกา มารยาท ความรับผิดชอบ และ 
   วินัยในตนเอง การเข้าเรียนตรงต่อเวลา โดยการเข้าเรียนสม่ าเสมอ  
   ตรงเวลา และส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกัน และ หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า 
   เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น า 

ความคิดสร้างสรรค์ โดยการพาไปเยี่ยมชมโรงงาน ดูนิทรรศการ รวมถึงการสอดแทรก
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการคิดต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงการศึกษาพ้ืนฐานการคิด
สร้างสรรค์จากรายวิชา SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 600 201 
ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 และ  
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
2 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
PLO1  อธิบายความหมายและ

คุณค่าของศิลปะและ  
การสร้างสรรค์ได้ 

1) การเรียนรู้จากศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญ 
    ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ การศึกษา 
    ผลงานแนวคิด และกระบวนการคิด 
    สร้างสรรค์  เพื่ อให้สามารถ เข้าใจ 
    คุณค่าและความงามของธรรมชาติ  
    ศิลปะ และการสร้างสรรค์ 
2) การเรียนรู้ด้ วยตน เองผ่ าน ระบบ 
    ออนไลน์/เทคโนโลยี 

ก ารป ระ เมิ น ต าม ส ภ าพ จ ริ ง ด้ ว ย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การอภิปราย การตอบค าถาม  การ
น าเสนอผลงาน โดยให้นักศึกษาอธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด และกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในศิลปะแขนงต่าง ๆ คุณค่า
และความงามของธรรมชาติ ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ และประเมินจากความ
ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบาย 

PLO2  อภิปรายความหมาย  
ของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ 
    บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก 
    สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์ 
    จริง การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา 
    ต่างชาติ 
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ 
    และความตระหนักด้านวัฒนธรรมและ 
    ความหลากหลาย 
3) การเรียนรู้ด้ วยตน เองผ่ าน ระบบ 
    ออนไลน์/เทคโนโลยี 
4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปรายเกี่ยวกับ 
    ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน 
    สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์     
    จริง 

การป ระ เมิ น ต าม สภ าพ จริ ง  ด้ ว ย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  เช่น 
การสอบข้อ เขียน  การสอบทั กษะ
ภาคปฏิบัติ  การสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรม เช่น ให้นักศึกษา
อภิปรายวัฒนธรรมของ   ชนชาติและ
ภาษาต่าง ๆ และความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ การสื่อสารและ
การปฏิสัมพันธ์ เช่น การเลือกใช้ภาษา 
การแสดงสีหน้าท่าทาง การแต่งกาย 
มารยาททางสังคม เป็นต้น และประเมิน
จาก ความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
ของการอธิบาย 

PLO3  ระบุ ความรู้ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับการประกอบ
ธุ ร กิ จ แ ล ะ ทั ก ษ ะ
พื้ นฐาน ที่ จ าเป็นต่อ
การเป็นผู้ประกอบการ
ได้ 

ก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ก ารส อน แ บ บ เน้ น
สมรรถนะ (Competency Based) โดย
เน้นการบูรณาการความรู้ การอภิปราย
แนวคิดทางการตลาดและการประกอบ
ธุ รกิ จ  การอธิบ ายทั กษ ะความ เป็ น
ผู้ประกอบการ  การเรียนรู้จากปัญหาเป็น
ฐ า น  ก า ร ทั ศ น ศึ ก ษ า ดู ง า น ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ก ร ณี ศึ ก ษ า ส ถ า น
ประกอบการที่ประสบความส าเร็จเป็นต้น 

ก ารป ระ เมิ น ต าม ส ภ าพ จ ริ ง ด้ ว ย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การอภิปราย การประเมินจากกิจกรรม
กลุ่ม การแก้ไขปัญหา  การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรี ย น ห รื อ ก ลุ่ ม งาน  ก า รป ระ เมิ น
กระบวนการ รายงานการทัศนศึกษาดู
งาน  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา  

และสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบท 
ก า ร สื่ อ ส า ร ที่  
หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
    ด้ วยวิ ธี ก าร เรียน รู้ เชิ งรุก  (Active  
    Learning) ก า ร ส อ น แ บ บ ส า ธิ ต  
    (Demonstration Method) การสอน 
    แ บ บ ใ ช้ ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง  
    (Simulation) การสอนโดยใช้เกม 
2) การเรียนรู้ด้ วยตน เองผ่ าน ระบบ 
    ออนไลน์/เทคโนโลยี 

ก ารป ระ เมิ น ต าม ส ภ าพ จ ริ ง ด้ ว ย
เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย เช่น 
การสอบข้อ เขียน  การสอบทั กษะ
ภาคปฏิบัติ การสอบปากเปล่า  การ
สังเกตพฤติกรรม การประเมินจาก
กิจกรรม       

PLO5  เลื อ ก ใช้ เท ค โน โล ยี
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ        
การสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจน
รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ แ ล ะ
สารสนเทศ 

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ 
    ออนไลน์/เทคโนโลยี  
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และ 
   บู ร ณ า ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ห รื อ 
   สารสนเทศ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
   อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ ท า
กิจกรรมการเรียนรู้  โดยการสั งเกต
พฤติกรรม การประเมินตนเอง  การ
ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่ม
งาน การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ 
และการประเมิน ผลงาน โดยประเมิน
ความสามารถในการระบุความต้องการ
ใช้สื่ อได้ถูกต้อง เลือก ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ตรงตามการใช้งานอย่าง
ปลอดภัย  ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

PLO6  แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และน าความรู้  
ไป ใช้ ใน ก ารพั ฒ น า 
ตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

1) กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย 
    ก า ร น า ต น เ อ ง  ( Self-directed  
    Learning) เพื่ อการแสวงหาความรู้ 
    ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้มีสุข 
    ภาวะทาง  กาย จิต ปัญญา และสังคม  
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
    ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบและ
วางแผนการเรียน ความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้  การประเมินตนเอง การ
ประเมินความก้าวหน้าระหว่างภาค
เรียน และการประเมินท้ายภาคเรียน
ด้วยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ แฟ้ม
สะสมงาน หรือรายงานผลการน าความรู้
ไป ใช้ ในการพัฒ นาตน เองและการ
ด าเนินชีวิต 

PLO7 แ ส ด งออ ก ซึ่ งทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ไ ด้  มี
ระเบี ยบวินั ย  ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต มี
ค ว าม รับ ผิ ด ชอบ ต่ อ
ตน เอ ง   สั งค ม  แล ะ
สิ่งแวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท างาน 
เปนทีม เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็
ฐาน (Project-based Learning) หรือการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning) เพื่อส่งเสริม การแสดง
บทบาท ของการเปนผูน าและผูตาม ความ
รับ ผิ ดชอบ  และการแก้ ไขปัญ หาใน
หลากหลายสถานการณ์ทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม  การ
ประเมินผลจากสถานการณ์จริง การ
ประเมินความสามารถใน  การปฏิบัติ
ของผู้ เรียนในขณะท ากิจกรรมการ
เรียนรู้  และพิจารณา จากผลงานที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน

การสร้างผลงานหรือ
ด าเนินโครงการได้ 

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
    (Project-based Learning)  เน้น 
    กระบวนการคิดสรา้งสรรค์  การ 
    สร้างสรรค์ผลงานและพฒันาให้เกิด 
    ความคิดใหม่ การสร้างผลผลิตและ 
    นวัตกรรม  
2) การจัดการศึกษาโดยกระตุ้นให้ผู้เรียน 
    ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 
    ผลงาน กิจกรรมหรือโครงการในชั้น 
    เรียน เน้นการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง 
    ความหมาย และสะท้อนความคิดด้าน 
    การสร้างสรรค์และสุนทรียภาพ ทั้งนี้  
    การสร้ างผล งานและการด า เนิ น 
    โครงการสามารถท าได้ทั้งในและนอก 
    ห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดท าผลงาน 
กิจกรรมหรือโครงการ ตั้งแต่การก าหนด
หัวข้อ วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน และ
น าเสนอ  การสังเกตพฤติกรรม การ
ท างานเป็น กลุ่ม การประเมินตนเอง 
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือ
กลุ่ มงาน  การประเมินผลงาน  โดย
ประเมินจากความใหม่ของแนวคิด/
แนวทาง ประโยชน์ คุณค่าทางสุนทรียะ 
เป็นต้น 
 

PLO9 คิดวิ เคราะห์ วางแผน
อย่ างเป็นระบบ เพื่ อ 
แก้ ไขปัญ หาหรือ เพื่ อ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) ฝึก
การคิดวิ เคราะห์ คิดออกแบบอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ 

การสั งเกตพฤติกรรม การประเมิน
ตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วม  ชั้น
เรี ย น ห รื อ ก ลุ่ ม งาน  ก า รป ระ เมิ น
กระบวนการ เช่น การวางแผนงาน การ
ออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา หรือการ
ออกแบบนวัตกรรม  การวิเคราะห์และ
แก้ไขโจทย์ปัญหาด้วยการวางแผนหรือ
ใช้นวัตกรรม 

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10 ประยุกต์หลักการทาง  
          คณิตศาสตร์และ 
          วิศวกรรมศาสตร ์
          ส าหรับแก้ปัญหาทาง 
          วิศวกรรมการจัดการ 
          และโลจิสติกส์ 

1) การบรรยายความรู้พื้นฐาน ฝึกการ 
    นิยามและระบุปัญหา และวิธีการ 
    ค านวณเพื่อหาค าตอบโดยใช้หลักการ 
    ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
2) การสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- 
    based) ฝึกการคิดและการประยุกต์ใช้    
    อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ฝึกใช้การ  
    คิด ค านวณผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น  
    เครื่องคิดเลข โปรแกรมที่ ใช้ในการ 
    ค านวณ หรือพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ใน 
    การค านวณเฉพาะเร่ือง 
 

1) การประเมินกระบวนการจากการ 
    สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมใน 
    ห้องเรียน และจากการท าโครงงาน    
    ในรายวิชา เช่น การประยุกต์ใช้  
    เครื่องมือเพื่อระบุปัญหา การหา 
    สาเหตุของปัญหา และการน าเสนอ  
    แนวทางการแก้ปัญหา 
2) การประเมินตามสภาพจริงด้วย 
    เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย   
    เช่น การประเมินจากกิจกรรมใน 
    ห้องเรียน การบ้าน รายงาน  
    การสอบข้อเขียน  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
3) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
    (Project-based Learning) เน้น    
    กระบวนการคิด ประยุกต์ใช ้เพื่อ 
    แก้ปัญหาทางวิศวกรรมการจัดการ 
    และโลจสิติกส ์

3) ประเมินผลงานจากการสอบน าเสนอ 
    โครงงานทั้งในรายวิชา และโครงงาน 
    ปริญญานิพนธ์ 
 

PLO11 ประยุกต์ใช้หลักการ 
          ทางสถิติและ  
          วิศวกรรมศาสตร์ในการ 
          ประเมินและวางแผน 
          ทางวิศวกรรมการ 
          จัดการและโลจิสติกส ์

1) การบรรยายหลักการในการเก็บข้อมูล 
    และวิเคราะห์ข้อมูล  
2) การสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน  (Problem- 
    based) เพื่อฝึกการค านวณ การ   
    ป ระยุ ก ต์ ใช้ โป รแ ก รม  ก า รแ ป ร 
    ผลและการน าเสนอข้อมูล 
3) การเรียนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน  
    (Project-based Learning) โด ย เน้ น 
    กระบวนการคิด การประยุกต์ใช้ 
    หลักการและเครื่องมือ เพื่อการประเมิน 
    และวางแผน 

1) การประเมินกระบวนการจากการ 
    สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมใน 
    ห้องเรียน และจากการท าโครงงาน    
    ในรายวิชา เช่น การวางแผนงาน     
    การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการ  
    ประเมนิและวางแผน การแปลผล 
    และการน าเสนอข้อมูล 
2) การประเมินตามสภาพจริงด้วย 
    เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  
    เช่น  การบ้าน รายงาน การสอบ 
    ข้อเขียน 
3) ประเมินผลงานจากการสอบน าเสนอ 
    โครงงานในรายวิชา  

PLO12 น าหลักการทาง  
          วิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ 
          ให้เกิดความปลอดภัยใน 
          การปฏิบัติงาน 

1) การบรรยายหลักการวิศวกรรมความ 
    ปลอดภัย จรรยาบรรณวิศวกร และ 
    กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) สอนหลักการปฏิบัติ และสร้างจิตส านึก 
    ผ่านการปฏิบัติงานจริงใน Work  
    Shop แ ล ะ ก า ร ส อ น แ บ บ ส า ธิ ต  
    (Demonstration Method)     
3) การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน  (Problem- 
    based) เพื่อฝึกการคิดและแก้ปัญหา 
    เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ 
    ปฏิบัติงาน 
4) กรณีศึกษา (Case studies)  
    และการศึกษาดูงาน 

1) การประเมินกระบวนการจากการ 
    สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมใน 
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และใน 
    การศึกษาดูงาน เช่น การปฏิบัติตน 
    ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด  
    การใช้เคร่ืองมือและเครื่องจักรได้ 
    อย่างถูกต้องตรงตามการใช้งานและ 
    เกิดความปลอดภัย 
2 ) การประเมินตามสภาพจริงด้ วย 
    เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  
    เช่น การประเมินจากกิจกรรมใน 
    ห้องเรียน การศึกษาดูงาน การบ้าน  
    รายงาน การน าเสนอรายงาน การ 
    สอบข้อเขียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO13 ประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
           ทางวิศวกรรมและ 
           เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
           ส าหรับงานวิศวกรรม 
           การจัดการและ 
           โลจิสติกส์ 

1) การบรรยายให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจ 
    เครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยี 
    สมั ย ใหม่   ส าห รับ งาน วิศ วกรรม 
    การจัดการและโลจิสติกส์ 
2) การปฏิบัติงานจริงใน Work Shop และ 
    การสอนแบบสาธิต  (Demonstration  
    Method) ให้สามารถประยกุต์ใช้ 
    เครื่องมือทางวิศวกรรม และเทคโนโลย ี
    สมัยใหม่ได้ 
3) การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน  (Problem- 
    based) และการปฏิบัติงานจริงใน  
    Work Shop เพื่อฝึกการคิดและการ 
    ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ และ  
    เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน  
    (Project-based Learning) โดยเน้น 
    กระบวนการคิด การประยุกต์ใช้  
    เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
    สมัยใหม่ 
 5) กรณีศึกษา (Case studies)  
    และการศึกษาดูงาน 

1) การประเมินกระบวนการจากการ 
    สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมใน 
    ห้องเรียน การปฏิบัติงานจริงใน  
    Work Shop และจากการท า  
    โครงงานในรายวิชา เช่น การน า 
    เครื่องมือทางวิศวกรรมมาใช้ได้อย่าง 
    ถูกต้อง การมีแนวคิดในการ 
    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่และ 
    เลือกใช้ได้ตรงตามการใช้งาน 
2) การประเมินตามสภาพจริงด้วย 
    เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  
    เช่น  การบ้าน รายงาน การสอบ 
    ข้อเขียน 
3) ประเมินผลงานจากการสอบน าเสนอ 
    โครงงานทั้งในรายวิชา และโครงงาน 
    ปริญญานิพนธ์ 

PLO14 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
          สารสนเทศ กับงานด้าน 
          วิศวกรรมการจัดการ 
          และโลจสิติกส ์

1) การบรรยายให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงาน 
    วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
2) การสอนแบบใช้สถานการณจ์ าลอง 
    (Simulation) และการสอนโดยใช้เกม 
3) การสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน  (Problem- 
    based) และการปฏิบัติงานจริงใน  
    Work Shop ให้สามารถประยุกต์ใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
    (Project-based Learning) เน้นการ 
    ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกับ 
    งานด้านวิศวกรรมการจัดการและ 
    โลจิสติกส์ 

1) การประเมินกระบวนการจากการ 
    สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมใน 
    ห้องเรียน การปฏิบัติงานจริงใน     
    Work Shop และจากการท า 
    โครงงานในรายวิชา เช่น การน า 
    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
    แก้ปัญหาและการน าเสนอข้อมูลได้ 
    อย่างถูกต้องและตรงตามการใช้งาน 
2) การประเมินตามสภาพจริงด้วย 
    เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  
    เช่น การบ้าน รายงาน การน าเสนอ 
    รายงาน การสอบข้อเขียน 
3) ประเมินผลงานจากการสอบน าเสนอ 
    โครงงานในรายวิชา  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
5) กรณีศึกษา (Case studies)  
    และการศึกษาดูงาน 

PLO15 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
          วิศวกรรมการจัดการ 
          และโลจิสติกส์ในการ 
          จัดการทรัพยากรอย่าง 
          คุ้มค่า 

1) การบรรยายให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจ 
    หลักการในการจัดการทรัพยากร 
    ส าหรับงานวิศวกรรมการจัดการและ 
    โลจิสติกส์ 
2) การสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน  (Problem- 
    based) เพื่อฝึกการคิดและแก้ปัญหา 
    ในการจัดการทรัพยากร 
3) สอนหลักการปฏิบัติ และสร้างจิตส านึก 
    ผ่านการสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
    (Simulation) และการสอนโดยใช้เกม  
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
    (Project-based Learning) เน้นการ 
    ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการจดัการ 
    ทรัพยากร 
5) กรณีศึกษา (Case studies)  
   และการศึกษาดูงาน 

1) การประเมินกระบวนการจากการ 
    สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมใน 
    ห้องเรียน และจากการท า  
    โครงงานในรายวิชา เช่น การน า 
    หลักการการจัดการทรัพยากรมาใช้ 
    ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
2) การประเมินตามสภาพจริงด้วย 
    เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  
    เช่น การบ้าน รายงาน การน าเสนอ 
    รายงาน การสอบข้อเขียน 
3) ประเมินผลงานจากการสอบน าเสนอ 
    โครงงานในรายวิชา  
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการ 
        สร้างสรรค์ได้ 

                      

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทาง 
        วัฒนธรรมได้  

                      

 PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ 
          ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

                      

 PLO4 มีทั กษะการใช้ภาษา และสื่ อสารได้ตรงตาม 
          วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 

                      

 PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรง 
          ตามวัตถุประสงค์  ตลอดจนรู้ เท่ าทั นสื่ อและ 
          สารสนเทศ 

                      

 PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ใน 
          การพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 
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  ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
 PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
          สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรง 
          ต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง   
          สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                      

 PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือ 
          ด าเนินโครงการได้ 

                      

 PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไข 
          ปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้ 

                      

หมาย เหตุ  :  ระบุ สัญ ลั กษณ์    ใน ช่ อ งที่ ผ ลลั พ ธ์ก าร เรียน รู้ ที่ ค าดหวั งของหลั กสู ต ร (PLOs) สั มพั น ธ์ กั บ ม าตรฐานผลการเรียน รู้ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ  (TQF)
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
1.6 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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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หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 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 
PLO10 ประยุกต์หลักการทาง คณิตศาสตร์ 
          และวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับแก้ปัญหา  
          ทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

                         

PLO11 ประยุกต์ ใช้หลักการทางสถิติและ 
          วิศวกรรมศาสตร์ในการประเมินและ 
          วางแผนทางวิศวกรรมการจัดการและ 
          โลจิสติกส์ 

                         

PLO12 น าหลักการทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ให้ 
          เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

                         

PLO13 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและ 
           เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับงานวิศวกรรม 
           การจัดการและโลจิสติกส์ 

                 

PLO14 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน 
          ด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์           
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    ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 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 
PLO15 ประยุกต์ ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมการ 
          จัดการและโลจิสติ กส์ ในการจั ดการ 
          ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์ 

1.4  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กรสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  วิศวกรรมพ้ืนฐานและ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.3 สามารถคิด และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  ในการพัฒนา

นวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัว
ได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหา

ที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมการ

จัดการและโลจิสติกส์ได ้
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

SU101 ศิลปะศิลปากร                
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์                
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์                
SU111 บ้าน                
SU112 ความสุข                
SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ                
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                
SU115 อาหารเพ่ือสุขภาพ                
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย                
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต                
SU120 ไทยศึกษา                
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน                
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์                
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                
SU125 มนุษย์กับการคิด                
SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน                
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษท่ี 21                
SU128 การตีความศิลปะ                
SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ                
SU130 การพัฒนาการคิด                
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น                
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3                
SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน                
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ      
          สื่อสาร 

               

SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต                
SU136 เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน                
SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์                
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน                
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า                
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน                
SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์                
SU142 ดนตรีอาเซียน                
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง                
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน                
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย                
SU146 โครงการพระราชด าร ิ                
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล                
SU148 พลวัตสังคมไทย                
SU149 การดูแลสุขภาพ                
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์                
SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ                
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์                
SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น                
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก                
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ                
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย                
SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน                
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

SU158 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต                
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ                
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์                
SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น                
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน                
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสารด้านวัฒนธรรม                
SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต                
SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ                
SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน                
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ์                
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ                
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
SU301 พลเมืองตื่นรู้                
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม                
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21                
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี                
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์                 



มคอ. 2   122 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

SU314 รักษ์นก                
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม                
SU316 โลกของจุลินทรีย                
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว                
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน                
SU320 โลกแห่งนวัตกรรม                
SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                
SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง                
SU323 จิตสาธารณะ                
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม                
SU325 ภูมิภาคโลก                
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม                
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ                
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต                
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ                
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต                
SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ                



มคอ. 2   123 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต                
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ                
SU416 ธุรกิจดิจิทัล                
511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1                
511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2                
514 112 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                
514 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม                
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร                
614 371 การจ าลองสถานการณ์                
614 411 วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรม                
614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง                
614 461 วิศวกรรมคุณค่า                
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม                
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร                
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร                



มคอ. 2   124 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม                
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                
619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                
619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                
619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                
619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
            โลจิสติกส ์

               

619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจสิติกส์ 

               

619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบโลจิสติกส์                
619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับวิศวกร    
            การจัดการและโลจิสติกส์ 

               

619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส ์                
619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม                
619 262 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ               

619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
            โลจิสติกส ์

              



มคอ. 2   125 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา                
619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า                
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า                
619 314 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์                
619 315 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ                
619 316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการบิน                
619 317 การจัดการโครงการ                
619 321 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล                
619 322 ระบบอัติโนมัติ                
619 323 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์                
619 331 การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการ  
            และโลจสิติกส์ 

               

619 332 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                
619 333 ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                
619 341 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์                
619 342 ปัญหาทางสโตคาสติกส์ในงานโลจิสติกส์                
619 351 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 1                
619 352 การสร้างแบบจ าลองและการหาค าตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์                
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

619 361 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง                
619 362 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม                
619 363 วิศวกรระบบ                
619 364 คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ                
619 365 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต                
619 391 ศึกษาดูงาน                
619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                
619 393 การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ               

619 394 การเขียนโปรแกรมด้วยไพทอน               

619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน                
619 412 การออกแบบระบบโลจิสติกส์                
619 413 การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว                
619 414 การควบคุมสินค้าคงคลัง                
619 415 วิศวกรรมโลจิสติกส์โซ่ความเย็น                
619 421 ลีนโลจิสติกส์                
619 422 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1                
619 423 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2                
619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม                
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

619 432 การยศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1                
619 442 สัมมนา                
619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2                
619 444 เตรียมสหกิจศึกษา                
619 445 ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์                
619 451 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 2                
619 461 การสร้างแบบจ าลองของระบบและวิเคราะห์                
619 491 สหกิจศึกษา                
620 201 วัสดุวิศวกรรม                

      หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
                      ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 
                 แผนปกติ 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

ชั้นปีที่ 1                 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6)  U               
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  U     Ap  Ap, 

At 
Ap        

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

         

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5)   U  Ap            
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6)   U  Ap Ap           
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6)   U    Ap, 

At 
Ap, 
At 

        

511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)          Ap      
511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)          Ap      
514 112 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ             3(3-0-6)           U      
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

514 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ  
            วิศวกรรมอุตสาหการ 

1(0-3-0)          Ap      

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)           S    S  

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)          Ap      
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการ 
            อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)           U     U 

619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
            โลจิสติกส ์

1(1-0-2)  U  U   Ap, 
At 

     U U   

620 201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)          Ap      
ชั้นปีที่ 2                 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี 
            และวิศวกรรม 1 

1(0-3-0)  U      Ap Ap     U   

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี 
            และวิศวกรรม 2 

1(0-3-0)      Ap Ap Ap   Ap     

615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)          Ap      
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 1(0-3-0)               S  
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6)          Ap      
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1(0-3-0)          Ap  At  S  
619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
            โลจิสติกส ์

3(3-0-6)       Ap     Ap     

619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
            โลจิสติกส ์

3(3-0-6)             U    

619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับ 
            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

1(0-3-0)            Ap, 
S, 
At 

S  At 

619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับ 
             วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)           Ap   U  

619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับ 
            ระบบโลจสิติกส์ 

3(3-0-6)         Ap     Ap Ap   

619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ 
            ต้นทุนส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์             

3(3-0-6)    U        Ap     

619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส ์ 3(3-0-6)          Ap Ap   Ap, 
 S 

U 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม             1(0-3-0)     Ap Ap     Ap   S  
619 262 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 2(1-3-2)             Ap S  
ชั้นปีที่ 3                 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย 
          นวัตกรรม 

3(3-0-6)    U  Ap           

619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)           Ap     Ap,  
S 

 

619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา 3(3-0-6)    U Ap   At       Ap   U  U  
619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6)            Ap  At   Ap Ap, 

At 
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า             3(3-0-6)       At    Ap Ap     Ap 

619 314 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์            3(3-0-6)            Ap Ap    
619 331 การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับ 
            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)           Ap      U 

619 332 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 
            การจัดการโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)       At       Ap, 
  At 

  U, 
At 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

619 333 ระบบบการจัดการคุณภาพส าหรับ 
            วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)           Ap  Ap   

619 351 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจสิติกส์ 1 

3(3-0-6)    Ap  Ap          

619 361 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3(3-0-6)            Ap     
619 391 ศึกษาดูงาน 1(0-3-0)       At     Ap, 

At 
U   

619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการ 
            และโลจสิติกส์ 

1(ไม่น้อยกว่า 
 240 ชั่วโมง) 

      Ap, 
At  

    Ap, 
At 

Ap   

ชั้นปีที่ 4                 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)    U     Ap An       
619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)    U      Ap    Ap Ap  At 

619 421 ลีนโลจิสติกส์ 3(3-0-6)            Ap  Ap   Ap 

619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)       At   Ap Ap Ap Ap Ap  
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1             1(0-3-0)    Ap  Ap   Ap Ap Ap    At 

619 442 สัมมนา 1(0-3-0)    Ap  Ap        Ap  
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2             2(0-6-0)    Ap Ap    Ap  Ap    At 

619 451 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจสิติกส์ 2 

3(3-0-6)    Ap  Ap          

 
หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 

  Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
  Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
  ส าหรับ  Psychomotor Doma (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At” 
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                  แผนสหกิจศึกษา 
ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

ชั้นปีที่ 1                 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6)  U               
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  U    Ap  Ap, 

At 
Ap        

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5)    Ap Ap Ap, 
At 

         

SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5)  U  Ap            
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  U  Ap Ap           
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6)  U    Ap, 

At 
Ap, 
At 

        

511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)          Ap      
511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)          Ap      
514 112 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ             3(3-0-6)          U      
514 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับ  
            วิศวกรรมอุตสาหการ 

1(0-3-0)          Ap      

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)           S    S  
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)          Ap      
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการ 
            อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)          U     U 

619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
            โลจิสติกส ์

1(1-0-2)  U  U   Ap, 
At 

     U U   

620 201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)          Ap      
ชั้นปีที่ 2                 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี 
            และวิศวกรรม 1 

1(0-3-0) U      Ap Ap     U   

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี 
            และวิศวกรรม 2 

1(0-3-0)      Ap Ap Ap   Ap     

615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)          Ap      
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 1(0-3-0)              S  
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6)          Ap      
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1(0-3-0)          Ap  At  S  
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
            โลจิสติกส ์

3(3-0-6)        Ap   Ap     

619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจสิติกส์ 

3(3-0-6)             U    

619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับ 
            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

1(0-3-0)            Ap, 
S, 
At 

S  At 

619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับ 
             วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)           Ap   U  

619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับ 
            ระบบโลจสิติกส์ 

3(3-0-6)         Ap     Ap Ap   

619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ 
            ต้นทุนส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์             

3(3-0-6)    U        Ap     

619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส ์ 3(3-0-6)          Ap Ap   Ap, 
 S 

U 

619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม             1(0-3-0)     Ap Ap     Ap    S  
619 262 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 2(1-3-2)             Ap  S  
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

ชั้นปีที่ 3                 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย 
          นวัตกรรม 

3(3-0-6)   U  Ap           

619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)         Ap      S  

619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา 3(3-0-6)    U  Ap   At       Ap  U U  
619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6)           Ap At  Ap At 

619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า             3(3-0-6)       At    Ap Ap   Ap 

619 314 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)            Ap Ap   
619 331 การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับ 
            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)          Ap      U 

619 332 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกร 
            การจัดการโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)       At      Ap, 
 At 

  At 

619 333 ระบบบการจัดการคุณภาพส าหรับ 
            วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส ์

3(3-0-6)           Ap  Ap   
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

619 351 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจสิติกส์ 1 

3(3-0-6)    Ap  Ap          

619 361 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3(3-0-6)           Ap     
619 391 ศึกษาดูงาน 1(0-3-0)       At   U  Ap U   
619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการ 
            และโลจสิติกส์ 

1(ไม่น้อยกว่า  
240 ชั่วโมง) 

      Ap, 
At 

    At Ap   

ชั้นปีที่ 4                 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An       
619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)   U      Ap    Ap Ap At 

619 421 ลีนโลจิสติกส์ 3(3-0-6)           Ap  Ap  Ap 

619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)       At   Ap Ap Ap Ap Ap  
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1             1(0-3-0)    Ap  Ap    Ap Ap    At 

619 442 สัมมนา 1(0-3-0)    Ap  Ap        Ap  
619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2             2(0-6-0)    Ap Ap      Ap    At 

619 444 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)  Ap     Ap         
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 

จ านวนหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

619 451 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจสิติกส์ 2 

3(3-0-6)    Ap  Ap          

619 491 สหกิจศึกษา 6(ไม่น้อยกว่า 
 640 ชั่วโมง) 

   Ap   Ap  Ap  Ap     

 
หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 

  Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
  Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
  ส าหรับ  Psychomotor Doma (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

แผนการศึกษา (ปกติ) 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะ การสร้างสรรค์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได ้

อธิบายการปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัยในโรงงาน และมีจิตส านึกถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา 
หากละเมิดกฎระเบียบในโรงงาน แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 

2 สามารถรักษากฎระเบียบในการท างานในโรงงาน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และน าเสนอข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง เข้าใจแนวคิดการวางแผนเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงเข้าใจพ้ืนฐานการท า
ธุรกิจเบื้องต้น 

3 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ 
มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถที่จะประยุกต์การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในการวางแผนงานโลจิสติกส์ได้ และมีส านึกในการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า  

4 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิตได้ 
สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้  สามารถคิดวิเคราะห์ 
วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้  สามารถบูรณาการองค์
ความรู้พื้นฐานและหลักการในงานโลจิสติกส์เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
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แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะ การสร้างสรรค์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได ้

อธิบายการปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัยในโรงงาน และมีจิตส านึกถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา 
หากละเมิดกฎระเบียบในโรงงาน แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 

2 สามารถรักษากฎระเบียบในการท างานในโรงงาน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และน าเสนอข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง เข้าใจแนวคิดการวางแผนเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงเข้าใจพ้ืนฐานการท า
ธุรกิจเบื้องต้น 

3 มีความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ 
มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถที่จะประยุกต์การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในการวางแผนงานโลจิสติกส์ได้ และมีส านึกในการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า 

4 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิตได้ 
สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้  สามารถคิดวิเคราะห์ 
วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้  สามารถบูรณาการองค์
ความรู้พ้ืนฐานและหลักการในงานโลจิสติกส์เพ่ือให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้  รวมทั้งมี
ประสบการณ์การเข้าท างานในโรงงาน มีทักษะด้านการท างานเป็นทีมและทักษะการสื่อสารที่
เหมาะสมตามต าแหน่งงาน 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดบัปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2. การประเมินผลนักศึกษา 
  การประเมินผลนักศึกษามีการประเมินหลายแบบโดยอยู่บนพ้ืนฐานของการวัดผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ ดังนี้ 
  2.1  การประเมินผลนักศึกษาในรายวิชา มีการประเมิน 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
สิ้นสุดการเรียน โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งอาจใช้หลายวิธีการประเมิน
ร่วมกัน เช่น การท ารายงาน การสังเกตการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ การเข้าร่วมกิจกรรม การสอบ 
การถอดบทเรียน อภิปรายกลุ่ม การน าเสนอ การตอบข้อซักถาม การสอบถามหรือสัมภาษณ์นักศึกษา หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นต้น 
  2.2  การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์ และต้องแจ้งเกณฑ์การ
วัดผลรายวิชาให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจนในการเรียนการสอนครั้งแรก 
  2.3  ใช้วิธีการประเมินแบบ Rubrics เช่น รายวิชา 619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์  619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2 เป็นต้น 
 2.4  มีวิธีการสะท้อนกลับผลการประเมินผู้เรียนให้กับนักศึกษาทราบโดยประกาศคะแนนสอบย่อย 
คะแนนเก็บ คะแนนสอบ 
 2.5  นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยสามารถยื่นผ่านงานบริการการศึกษาของคณะวิชา 

3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 3.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 

(1)  ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
(2)  พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามแผนการสอน  
(3)  วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
(4)  ตรวจสอบผลคะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
(5)  ให้มีการวัดผลการคาดหวังตามปีการศึกษา โดย 
   5.1  เมื่อจบปี 1 ให้วัดผลโดยการให้อาจารย์ในรายวิชาปฏิบัติการกระบวนการผลิต สังเกต

พฤติกรรมของนักศึกษาในการท างานใน Work Shop 
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   5.2  เมื่อนักศึกษาก่อนจบปี 2 ในรายวิชาปฏิบัติการสเปรดชีทให้วัดผลระเบียบในการท างาน 

และการเก็บข้อมูล เมื่อขึ้นข้ึนปี 3 ให้  ให้อาจารย์ประเมินทักษะการรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
   5.3  ในวิชา ให้อาจารย์ผู้สอน โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ และวิชาเตรียม

สหกิจประเมินทักษะด้านการเก็บข้อมูล และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
    5.4  การบูรณาการความรู้ให้ใช้ทวนสอบจากการสอบโครงงานวิศวกรรมการจัดการและ  

โลจิสติกส์ 2 ในปลายภาคการศึกษาท่ี 2 
3.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพื่อ
น าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้ 

(1)  ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
(2)  ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้า

ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
(3)  ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้าน

ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(4)  ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(5)  รวบรวมผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 

(6)  มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 4.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

4.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ ต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชา
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะฯ  และหลักสูตรที่สอน 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
          2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1)  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
  (2)  เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ 
   ทันสมัย 
  (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
   และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  (1)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ 
   คุณธรรม 
  (2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ 
   วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ   

  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและ 
  ต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

  (3)  กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
   ในสาขาวิชา 

(5)  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
     ให้แก่อาจารย์ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาที่คณะฯ แต่งตั้ง และมี
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีการด าเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี 
  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการประชุมกรรมการหลักสูตรเพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ครอบคลุมการด าเนินการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 
  1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดูแลองค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 วางแผนและบริหารหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ปี 2557 
  2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีตามองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประเมินและสรุปผลการ
ด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือน ามาจัดท า มคอ.7 และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
 

2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรมีแผนการผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์เพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้ง
ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมปีละ 60 คน (ตามแผนรับนักศึกษา) ที่มีคุณภาพของบัณฑิตตรงตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้  (PLOs) 15 ด้านของหลักสูตร โดยคาดหวังที่จะบ่มเพาะผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ CREATIVE มีรายละเอียดดังนี้ 

Creative Leader (ผู้น าแห่งการสร้างสรรค์) 
Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
Expertise (ความรู้ความช านาญ) 
Art appreciation (ตระหนักซึง่ในคุณค่าแห่งศิลปะ) 
Thainess (ความเป็นไทย) 
Integrity and ethics (ความซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม) 
Volunteer spirits and public consciousness (จิตอาสาและจิตสาธารณะ) 
Essential skills for future citizen (ทักษะส าคัญส าหรับพลเมืองอนาคต) 
หลักสูตรมีการก ากับติดตามหลักสูตรตามเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) โดยมี

กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลวางแนวทางกลยุทธ์เชิงปฏิบัติ เพื่อเป็นกรอบให้คณาจารย์และภาควิชา
ใช้ด าเนินการ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ได้คุณภาพของบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด และมี
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกรอบการด าเนินการหลักดังนี้ 
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1. ใช้กรอบมาตรฐานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) 
2. ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ของทุกรายวิชาตรงตามแผนที่แสดง 
   การกระจายความรับผิดขอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
3. ก าหนดกลไกในการขับดันให้เกิดปฏิบัติได้จริงตามแต่ละหัวข้อของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
4. ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 
5. ด าเนินการประเมินผลคุณภาพของบัณฑิต โดยการส ารวจผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง 
6. จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จ 
    การศึกษา 

 
3.  นักศึกษา 
 3.1  กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       หลักสูตรก าหนดกลไกการรับนักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี
กระบวนการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ได้แก่ การรับนักศึกษาด้วย Portfolio การรับ
นักศึกษาโควตา การรับแบบ Admissions และการรับตรงอิสระ ซึ่งในแต่ละโครงการการสอบคัดเลือกจะ
ก าหนดเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าสมัครเพ่ือเป็นการคัดกรองศักยภาพของนักเรียนในเบื้องต้น และมีเกณฑ์คะแนนในการ
รับเข้าศึกษา นอกเหนือจากนี้ยังมีระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับ
ส่วนกลาง ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น 

3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 
      หลักสูตร ฯ ด าเนินการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวให้กับนักศึกษาผ่าน
ช่องทางและโครงการดังนี้ 

 1. การปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ืออธิบายการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย  การเรียนการ
สอน  และกฎระเบียบนักศึกษา 

     2. การประชุมนักศึกษาในแต่ละชั้นปี หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมนักศึกษาในทุก ๆ ปีการศึกษา 

เพ่ือท าการชี้แจงเรื่องที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน  

     3. การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือให้ค าปรึกษาในด้านการศึกษาและแนะแนวการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ที่

ปรึกษาทางวิชาการจะแจ้งรายละเอียดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ พร้อม

สถานที่ส าหรับการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสรุปปัญหาที่พบ

ส่งกลับมายังหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาต่อไป 

     4. จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าท างาน

ในสถานประกอบการ 
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     5. โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ หลักสูตรส ารวจความจ าเป็นและความสนใจของนักศึกษาใน

ด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการที่จะด าเนินการในแต่ละปี

การศึกษา พร้อมทั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับแต่ละโครงการ หลักสูตรฯ ประเมินผลที่ได้จาก

โครงการและสรุปข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผนในรอบปีการศึกษาถัดไป 

     6. การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

     7. ช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น อีเมล์สายตรงประธานหลักสูตร 

 3.3  การส าเร็จการศึกษา 

       ก่อนการแจ้งส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาทาง

วิชาการจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบผลการเรียนและการลงทะเบียนในรายวิชาต่าง  ๆ ของนักศึกษาเบื้องต้น 

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังมีระบบตรวจสอบจ านวนหน่วยกิต การ

ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษา โดยจะเป็น

การตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหรือไม่ หากยังไม่ครบก็จะแจ้งให้นักศึกษา

ทราบ 

 3.4  ความพึงพอใจและผลการจัดการการร้องเรียนของนักศึกษา 

       กรณีที่นักศึกษาที่ มีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

       ส าหรับการร้องเรียนของนักศึกษา สามารถท าได้หลายช่องทาง เช่น มีกล่องรับฟังความคิดเห็น มี

สายตรงคณบดีทางเว็บไซต์ของคณะ ส าหรับให้นักศึกษาส่งข้อร้องเรียนได้ ส่วนในด้านการปรับปรุงเรื่องการเรียน 

การสอน ห้องเรียน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ นักศึกษาสามารถแจ้งผ่านแบบประเมินของกองบริการ

การศึกษา ที่นักศึกษาต้องประเมินในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน  

4.  อาจารย ์
       หลักสูตรฯ มีการด าเนินการ เพื่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการยกระดับคุณภาพอาจารย์
ในหลักสูตร ดังนี้ 

1. การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการก าหนดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี 
ความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร  

2. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทาง 
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญ  
ตรงกับสาขาวิชา 

3. หลักสูตรฯ มีการก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินการ 
    หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

      4. หลักสูตรฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 

          ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย  

          และผลงานทางวิชาการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
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5. หลักสูตรฯ มีการวางแผนการทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณหรือลาศึกษาต่อ เพ่ือให้การ 

          ด าเนินการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรอย่างมีมาตรฐาน การด าเนินงาน
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) มีการน าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
“จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้โดยบัณฑิตเป็นผู้น า 
ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม” มาถ่ายทอดก าหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 15 ด้านของ
หลักสูตร และก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของทุกรายวิชาตรงตามแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิ ชา ซึ่ งด าเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

1. ใช้แนวทางเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) ในการก าหนดผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา และก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลของทุกรายวิชาตรงตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

2. ก าหนดกลไกในการขับดันให้เกิดปฏิบัติได้จริงตามแต่ละหัวข้อของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
3. ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 
5. ด าเนินการขอรับรองปริญญา จากสภาวิศวกร 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีการส ารวจจ านวนและตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และระบบข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียนจาก
อาจารย์และนักศึกษา การน าประผลเมินผลการเรียนการสอนในของทุกรายวิชา  ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  มาพิจารณาปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย และ
เพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์  
 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครุภัณฑ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเน้นให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานในรายวิชาที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือเครื่องจักร มีการด าเนินการคัดสรรหนังสือเข้าสู่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และอ้างอิงสิ่งที่เรียนในหลักสูตร    
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
    ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
    เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ                                     

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
    การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
    หลักสูตร  

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
     ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 
    การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
     ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
     และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
     ให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
     25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  
    หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ 
    ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
     ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
     และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
      การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
      50 ต่อปี 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
      คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ 
       น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการด าเนินการ  
(ข้อที่1-5) (ตัว) ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2568 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 
2569 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  1.1.2 จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
   1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่  อว. ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
 2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ เป็นต้น 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
        4.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการ
เรียนการสอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จใน 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
  4.1.2 กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  4.2.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
  4.2.2 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
  4.2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  4.2.4 หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
 
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
(ค)  รายละเอียดการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

และโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
(จ) 1)  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

    และโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
2) ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
    และโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
    พ.ศ. 2553 

(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :  
 PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)  
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

    1.ชื่อ-นามสกุล 
นายกวินธร สัยเจริญ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2542) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

  Proceedings 
  กวินธร สัยเจริญ, แก้วกานต์ กล่อมหาดยาย และพีราริน บุรารักษ์. (2561). “การลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบเคมี

ในกระบวนการผลิตดิสก์เบรก”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี พ.ศ. 2561, วันที่ 
23 – 26 กรกฎาคม 2561, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อบุลราชธาน,ี เลขหน้า 96 - 100. 

ต้องใจ ศรัทธาผล, กวินธร สัยเจริญ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2561). “การลดต้นทุนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรก”.  
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561, วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561, 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี, เลขหน้า 434 – 438. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 331 การควบคุมคุณภาพ 
614 457 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
616 302 ระบบการประกันคุณภาพอุตสาหกรรม 
619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 
619 321 การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน 
619 411 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
619 421 การควบคุมสินค้าคงคลัง 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตร ี

    2.ชื่อ - นามสกุล 
นางสาวเกษรินทร์ พูลทรัพย์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
M.Eng. Prac (Manufacturing) University of Wollongong, Australia (2012) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย,์ วันชัย ลีลากวีวงศ,์ สุขุม โฆษิตชัยมงคล, เกษรินทร์ พูลทรัพย์ และนัฐพล จันทะ. 2564. การ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแปรรปูเป็ดโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมอุตสาหการ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิถีใหม่ในสงัคมที่เปลี่ยนแปลง”. มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ, 26 มีนาคม 2564, 
กรุงเทพฯ. หน้า 153-169. 

เกษรินทร์ พูลทรัพย์, ดลฤทัย บานเย็น,  วันชัย ลีลากวีวงศ,์  สุขมุ โฆษิตชัยมงคล และมนตรี พิพัฒน์ไพบูลย.์ 2563. 
การศึกษาความเปน็ไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการติดตั้งอุปกรณป์้องกนัการสูญเสียในกระบวนการขนถ่าย
สินค้าด้วยสายพานล าเลียง. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2563, 6-8 
พฤษภาคม 2563, ชลบุรี. 

เกษรินทร์ พูลทรัพย์, ปรัชญาภรณ์ ด่านพงษ์, อุกฤษฏ์ ปิ่บัณฑิตทรัพย์ และวันชัย ลีลากวีวงศ์ . (2562). “การ 
ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการลนท่อหุ้มสายไฟ”. การประชุม
วิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562, วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562, กรุงเทพฯ, เลขหน้า 
34 – 39. 

เกษรินทร์ พูลทรัพย์, พฤกษา การะนันต์, พีรพฤษภ์ รัตนะ และวันชัย ลีลากวีวงศ์. (2562). “การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางการตลาดและโครงสร้างต้นทุน: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะสูตรเมล็ดกาแฟ (ผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน)”. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 9, วันที่ 28 
พฤษภาคม 2562, กรุงเทพฯ, เลขหน้า 89 – 94.  

วันชัย ลีลากวีวงศ์, เกษรินทร์ พูลทรัพย์, สุวัฒน์ เณรโต, ภูวิศา เพ็ชรช่วยและมนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์. (2561).  
“การปรับปรุงกระบวนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร : กรณีศึกษาเครื่องบดแบบค้อนเหวี่ยงของ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561, วันที่  
23 – 26 กรกฎาคม 2561, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี, เลขหน้า 1200 - 1205. 

เกษรินทร์ พูลทรัพย์, ศุภาพิชญ์ อนุรักษ์, วันชัย ลีลากวีวงศ์, ภูวิศา เพ็ชรช่วยและสุขุม โฆษิตชัยมงคล. (2561). 
“การปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว : กรณีศึกษา กระบวนการผลิตชุด
ชั้นในสตรี”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561, อุบลราชธานี, เลขหน้า 1194 – 1199. 
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Phoonsup K., N. Mangmee, Panchaiwong P., Leelakaweewong W., Kositchaimongkon S., 

Pipatpaiboon M. and Maneepen T. 2021. AN ERGONOMICS STUDY IN A THAI TRADITIONAL 
GYPSUM POWDER DROPPING PROCESS TO DESIGN A PROTOTYPE OF A DROPPING MACHINE. 
Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021. 3-5 November 2021. 
Silpakorn University. Bangkok. pp. 157-163. 

Phoonsup K., Napisateachasit N., Inpapien W., Leelakaweewong W., Kositchaimongkol S.and 
Pipatpaiboon M. 2021. Product Development by Using Quality Function Deployment 
Technique (QFD): A Case Study of Coconut Milk Ice-Cream (SMEs Product). The 41th 
National and International Conference "Global Goals, Local Actions: Looking Back and 
Moving Forward 0204". 18 August 2021. Suan Sunandha Rajabhat University. Bangkok. 
pp.245-254. 

Phoonsup K., Leelakaweewong W., Saodaeng N., Rudtho P., Kositchaimongkon S. and    
Maneepen T. (2019) “Product Development Technique (QFD) : a Case Study of Goat Milk – 
Coffee Bean Soap”. International Conference on Applied Electrical and Mechanical 
Engineering 2019, 4 - 6 2019, Nakon Phanom, Thailand, page 43 – 46. 

Jilao T., Leelakaweewong W., Phoonsup K., Phetchuay P. and N. Vilaiyawong. (2018).  
“An Ergonomic Risk Improvement in a Hard Disk Drive Production Process”. The 10th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for sustainable Well-
Being, July 11th - 13th, 2018. Vientiane, Lao. Page 354 – 358. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
SU102     ศิลปากรสร้างสรรค์ 
614 202 สถิติวิศวกรรม 
614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
614 455 มนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม 
619 331 การจัดการโครงการ 
619 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการส าหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

   3.ชื่อ - นามสกุล 
นายบัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2540) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
         ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
         บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช และปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ (2561). “การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับการผลิตโฟ
มกลาสจากเศษแก้วสีอ าพัน”. วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 25, ฉบับที่ 3 
(กันยายน – ธันวาคม) : 102 – 112. (TCI 1). 

Proceedings 
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช และสรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล. (2562). “การปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตนมลงถุง กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมจังหวัดราชบุรี”. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4, วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562, กรุงเทพฯ, เลขหน้า 118 – 127. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 
614 211 กระบวนการผลิต 
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
614 413 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

   4.ชื่อ - นามสกุล 
นายธนาธร เกรอต 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
M.Sc. (Logistics) University of Wollongong, Australia (2010) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ชูศักดิ์  พรสิงห์ , ธนาธร เกรอต , ทองแท่ง ทองลิ่ม และภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ . (2561). “แนวทางการจัด

การพลังงานและของเสียที่เกิดจากผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ”. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 20 , ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) : 189 - 
197. (TCI 2). 

Proceedings 
Karot T., Pornsing C., Tonglim T. and Jomtong P. (2019). “An application of fuzzy – AHP approach 

to a product variety management”.  The 3 rd International Conference on Intelligent 
Manufacturing and Automation Engineering, September 27 – 30, 2019. Tokyo, Japan, page 
1 – 6. 

Choothien W., Kaewsaiharn T., Korseeporn T. and Karot T. (2019). “The Use of Simulations to 
Determine a Suitable Rack System: A Case Study”. The 11th International Conference on 
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019), July 29 – 
August 1, 2019. Johor Bahru, Malaysia, page 615 – 620. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 202 สถิติวิศวกรรม 
614 203 ความแข็งแรงของวัสดุ 
614 231 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกร 
614 361 การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต 
614 457 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
619 311 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับระบบโลจิสติกส์ 
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
619 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการส าหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 

javascript:VN.App.RS.Ctl.PostWorkMemberInfo.Page.ShowData_Work(7860)
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตร ี

   5.ชื่อ - นามสกุล 
นายธรรมวิชช์  ประเสริฐ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
M.Sc. (Production Engineering) University of Bremen, Germany (2013) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
Prasert T.  and Tanomtam V.  (2021). “A Vehicle Routing Problem Solving: The Case Study of 

Aluminium Extrusion Factory”, The 6th Rajamangala Manufacturing and Management 
Technology Conference 2021, Page No. 693-694, 1-3 September 2021, Thaialnd 

Prasert T. and Rungreunganun V. (2020). “Thai coconut price forecasting using ARIMA model.”, 
International Conference on Engineering and Industrial Technology 2020, Page No. 137-145, 
6-8 May 2020, Pattaya, Thailand. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
SU102     ศิลปากรสร้างสรรค ์
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
614 213  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
614 493   สัมมนา 
619 331  การจัดการองค์กรทางธรุกิจและอุตสาหกรรม 
619 494   เตรียมสหกิจศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตร ี

   6.ชื่อ-นามสกุล 
นายสุจินต์  วุฒิชัยวัฒน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
วศ.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2542) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
Woottichaiwat S. (2020) “Application of Data Clustering in Improving of Shipment Arrangement : 

A Case Study of Snack Manufacturer in Thailand” , International Conference on Engineering 
and Industrial Technology 2020, Page No. 83, 6-8 May 2020. Pattaya, Thailand. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  14  ปี 
ระดับปริญญาตรี 
619 211 โลจสิติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
619 312   การออกแบบระบบการขนถ่ายวสัดุ 
619 314 การจัดการสินค้าคงคลังและคลงัสินค้า 

  619 433 วิศวกรรมระบบ 
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พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตร ี

   7.ชื่อ-นามสกุล 
นายสิทธิชัย แซ่เหล่ม 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Manufacturing Engineering) University of Nottingham, UK (2003) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(2533) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
สมิทธ์ นิยะสม และสิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2563).  “การใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมเพื่อวางแผนการผลิต กรณีศึกษา 

บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 20 -21 
มีนาคม 2563, เลขหน้า 766 – 777. 

เพ็ญพรรณ เพ็ชรสว่าง และสิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2563). “การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการ
ผลิต กรณีศึกษา บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล, 20-21 มีนาคม 2563, เลขหน้า 798 – 810. 

ธนัชชา ตามประทีป และสิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2563).  “การปรับปรุงระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทผลิต
อุปกรณ์การแพทย์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 20-21 มีนาคม 
2563, เลขหน้า 811 – 823.   

ประสบการณ์สอนระยะเวลา  28 ป ี
ระดับปริญญาตรี 
614 331  การควบคุมคุณภาพ 
614 341  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
619 432  การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม 
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    8.ชื่อ-นามสกุล 

นายปฏิพัทธ์ หงษ์สวุรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (วศิวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2540) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวชิาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
บัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช, ปฏิพัทธ์  หงส์สุวรรณ และสรรวิทย์  เชื้อพิสุทธิ์กุล. (2563).  “การศึกษาปัจจัยการกลึง

งานด้วยเม็ดมีด TNMG160404KT315 ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว”.  การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563, วันที่ 27 มีนาคม 2563, เลขหน้า 266 – 
277. 

สรรวิทย์  เชื้อพิสุทธิ์กุล, ปฏิพัทธ์  หงส์สุวรรณ และบัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช. (2562).  “การพัฒนาวิธีการทาง
คอมพิวเตอร์สาหรับปัญหาการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ครั้งที่  4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ครั้งที่  1, วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562. ณ โรงแรม 
รอยัล ริเวอร์, เลขหน้า 97 - 105. 

ประสบการณส์อน ระยะเวลา 15 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 213   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต 
614 313   ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม 
614 314   การออกแบบและควบคุมระบบอตัโนมัติ 
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พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตร ี

 
    9.ชื่อ-นามสกุล 

นายสุขุม โฆษิตชัยมงคล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (เทคโนโลยวีัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2540) 
คอ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2533) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
เกษรินทร์ พูลทรัพย์, ดลฤทัย บานเย็น, วันชัย ลีลากวีวงศ์, สุขุม  โฆษิตชัยมงคล และมนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์. 

(2563).  “การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียใน
กระบวนการขนถ่ายสินค้าด้วยสายพานล าเลียง”. งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 
38 ประจ าปี 2563 (IE Network 2020), วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร , เลขหน้า  
1145 – 1151. 

มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, พงศธร มีสมบัติ และอ าพล มาสอาด. (2563).  “การจัดการโซ่อุปทาน
เพื่อลดต้นทุนการขนส่งโดยการส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนยาง
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์”. งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38   ประจ าปี 
2563 (IE Network 2020), วันที่  7 – 8 พฤษภาคม 2563. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร, เลขหน้า 775 – 781. 

มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล และสุวัฒน์ เณรโต. (2561).  “การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดย
เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวโรงงานแปรรูปนมตัวอย่าง”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 23 – 26 กรกฎาคม 2561, เลขหน้า 1025 – 1030. 

สุขุม โฆษิตชัยมงคล, มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ และสุวัฒน์ เณรโต. (2561). “การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยเหง้า
มันส าปะหลัง”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561,  ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,  23 – 26 กรกฎาคม 2561, เลขหน้า  
690–693.   
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 18 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
600 116 ภาวะผู้น ากับการพัฒนา  
614 211 กระบวนการผลิต         
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต     
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ 
614 316 ปฏิบัติการโลหะวิทยา      
614 317 โลหะวิทยา      
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  10.ชื่อ-นามสกุล 

นางสาววรฤทัย  ชูเทียร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

Ph.D. (Industrial Engineering) Oregon State University, USA (2014) 
M.S. (Engineering Management) Portland State University, USA (2008) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก, และวรฤทัย ชูเทียร. (2561). ประยุกต์ใช้เทคนิคการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคนมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุง.  การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า. 16 ธันวาคม 2561, เลขหน้า 97-102. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
614 458 ระบบการผลิตแบบลีน 
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พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตร ี

 
  11.ชื่อ-นามสกุล 

นายประจวบ กล่อมจิตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

วศ.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์, เกรียงไกร การชัยศรี, พีรภพ จอมทอง, นพคุณ ทิวาพัฒน์ และประจวบ กล่อมจิตร. (2563). 

“การคัดเลือกผู้ส่งมอบโดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ส าหรับโรงงานผลิตกระสอบตัวอย่าง”. 
วารสารธรรมศาสตร์:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) : เลขหน้า 872 - 884. 
(TCI 2). 
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ชูศักดิ์ พรสิงห์, นพคุณ แสงเขียว, พีรภพ จอมทอง, จิตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และทองแท่ง ทองลิ่ม. (2563). “การ
ประยุกต์ใช้การกระจายหน้าที่คุณภาพเพื่อออกแบบค าอธิบายรายวิชาการศึกษาการท างานทาง
อุตสาหกรรม” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) : เลขหน้า 913 - 927. 
(TCI 1) 

พีรภพ จอมทอง, ภาณี เพ็ญโพธิ์, นพคุณ ทิวาพัฒน์ และชูศักดิ์ พรสิงห์. (2563). “การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกผู้ส่งแผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์” วารสาร
ธรรมศาสตร์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์) : เลขหน้า 371 - 382. 
(TCI 1) 

สัญจิตา ทองเกิด และชูศักดิ์ พรสิงห.์ (2563). “การประยุกต์ใช้วธิีเชงิพันธกุรรมส าหรับการจัดตารางการผลิตระบบ
การผลิตแบบไหลเลื่อนผสม” วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) : 
เลขหน้า 33 - 43. (TCI 1) 
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รดากมล สุทธิทักษ์ และชูศักดิ์ พรสิงห์. (2563). “การศึกษาผลกระทบของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต่ออุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีผู้ผลิตผ้าเบรกรถยนต์” วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9, ฉบับที่ 
2 (กรกฎาคม -ธันวาคม) : เลขหน้า 34 - 51. (TCI 2) 

ชูศักดิ์ พรสิงห์, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์, นพคุณ ทิวาพัฒน์ และทองแท่ง ทองลิ่ม. (2562). “การศึกษาแนวทางการ
ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 11 , 
ฉบับที่ 22 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : เลขหน้า 35 - 41. (TCI 1) 

ชูศักดิ์ พรสิงห์, สรรชัย อ่ าพุทรา, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และภัทรเวช ธาราเวชรักษ์. (2562). “การปรับปรุงผัง
โรงงานและกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการส าหรับโรงงานผลิตหลอดไฟแอลอีดี
ตัวอย่าง” วารสารธรรมศาสตร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6, ฉบับที่ 27 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) : 
เลขหน้า 1132 - 1146. (TCI 1) 

ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ , จิดาภา เบ้าบัวเงิน, ปราโมทย์ ศรีษร, ชูศักดิ์ พรสิงห์, จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ และ 
ทองแท่ง ทองลิ่ม. (2562). “การประเมินความต้องการด้านคุณลักษณะของเครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารและยา โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ” วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ปีที่ 2, ฉบับที่ 14 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : เลขหน้า 49 - 66. (TCI 1) 

ชูศักดิ์ พรสิงห์, ธนาธร เกรอต และทองแท่ง ทองลิ่ม. (2562). “การศึกษาเส้นทางเดินรถขนส่งธนบัตรที่เหมาะสม
โดยค านึงถึงความเสี่ยงจากการโจรกรรม” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีที่ 1, ฉบับที่ 21 (มกราคม-เมษายน) : เลขหน้า 101 - 108. (TCI 1) 

อนุรักษ์ กิตติสุนธร , ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ และชูศักดิ์ พรสิงห์ . (2561). “การวิเคราะห์พลวัตระบบส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย” วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , ปีที่ 20, ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม - ธันวาคม) : เลขหน้า 153 - 163. 
(TCI 1) 

พีรภพ จอมทอง, ภริตา ดิษฐมาลี, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ และชูศักดิ ์ พรสิงห.์ (2561). “การศึกษาความพร้อมของ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  : กรณีผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบช่วงล่าง” วารสาร
ธรรมศาสตร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 8, ฉบับ 26 (ฉบับเสริม 2561) : เลขหน้า 1446 - 1457. 
(TCI 1) 

รติพล จันทร์แพง, มานิตา ธรรมเจริญ และชูศักดิ์ พรสิงห์. (2561). “การจัดผังการผลิตด้วยเทคโนโลยีกลุ่มส าหรับ
โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์” วารสารธรรมศาสตร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 5, ฉบับที่ 26 
(กันยายน - ตุลาคม) : เลขหน้า 855 - 865. (TCI 1)  

ชูศักดิ์ พรสิงห,์ ธนาธร เกรอต, ทองแท่ง ทองลิ่ม และภัทรเวช ธาราเวชรักษ์. (2561). “แนวทางการจัดการพลังงาน
และของเสียที่เกิดจากผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี” วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ปีที่ 3, ฉบับที่ 20 (กันยายน-ธันวาคม) : เลขหน้า 189 - 197.  
(TCI 1) 

Karot T., Deesamer K., Sanonok A., Baobuangoen J. , and Pornsing C. (2021). “A critical study of 
transportation cost in inroad transportation business.” Naresuan University Journal : 
Science and Technology Vol.28, No.4 (October-December) : Page No. 1 - 7. (TCI 1). 
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Karot T., Pornsing C., Tonglim T. and Jomtong P. (2020). “An application of fuzzy - AHP approach 

to a product variety management”, Journal of Advanced Management Science Vol. 8, 
No. 1 (March) : Page No. 21 - 27. (TCI 1). 

Tharawetcharak P., Karot T. and Pornsing C. (2019). “An improved gravitational coefficient 
function for enhancing gravitational search algorithm's performance”, International 
Journal of Machine Learning and Computing Vol. 9, No. 3 (June) : Page No. 261 - 266. 
(Scopus). 

Pornsing C. (2018). “Optimal and Near-optimal inventory policies with shipping cost and planned 
backorders” Science and Technology Asia Vol. 23, No. 2, (April - June) : Page No. 1 - 11. 
(Scopus). 

Proceedings 
ธีรดา มหายาโน, ชูศักดิ์ พรสิงห์, ทองแทง่ ทองลิ่ม และนพคุณ  แสงเขียว. (2562). “การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม

ของวิธีหาค่าเหมาะที่สุดแบบโน้มถ่วงส าหรับปัญหาการตัดวัสดุแบบหนึ่งมิติ”. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 Graduate School Conference 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 
15 พฤศจิกายน 2562, กรุงเทพฯ, เลขหน้า 837 – 844. 

Karot T., Pornsing C., Tonglim T. and Jomtong P. (2019). “An application of fuzzy - AHP approach 
to a product variety management.” in Proceeding of the 3rd International Conference on 
Intelligent Manufacturing and Automation Engineering, Page No. 519 - 528. Tokyo, Japan, 
September 27 - 30, 2019. Japan.  

Cheewapongpan J., Aekrattanawat S., Sangkhiew N., and Pornsing C. (2019). “An economical 
approach for disassembly sequence planning” in Proceeding of the 5th International 
Conference on Mechatronics System and Robots, Page No. 92 - 96. Singapore, May 3 - 5, 
2019. Singapore. 

Jomtong P., Pornsing C., Kanchana-anotai J. and Tonglim T. (2019). “Solving supplier selection 
problem using Fuzzy - AHP” in Proceeding of International Conference on Industrial 
Engineering and Applications, Page No. 824 - 827. Tokyo, Japan, April 12-15, 2019. Japan.  

Pornsing C., Sakolwitayathorn P. and Sangkhiew N. (2019). “A comparison of discretization 
methods for particle swarm optimization” in Proceeding of International Conference on 
Informatics, Environment, Energy and Applications, Page No. 1293 - 1303. Osaka, Japan, 
March 16 - 19, 2019. Japan. 

Tiwapat N., Pornsing C. and Jomthong P. (2018). “Last mile delivery: modes, efficiencies, 
sustainability, and trends”, in Proceeding of International Conference on Intelligent 
Transportation Engineering, Page No. 313 - 317. Singapore, September 3 - 5,  2018. 
Singapore. 

Tharawetcharak P., Karot T. and Pornsing C. (2018). “An improved gravitational coefficient 
function for enhancing gravitational search algorithm’s performance”, in Proceeding of 
International Conference on Materials and Intelligent Manufacturing, 1 - 10. Sapporo, Japan, 
August 24 - 26, 2018. Japan. 
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
หนังสือ 
ชูศักดิ์ พรสิงห์. (2562). ทฤษฎีสินค้าคงคลังในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน . พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560) (249 หน้า) 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี   
ระดับปริญญาตรี 
614 251 การวิจัยด าเนินงาน 
614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย 
614 453 การจัดตารางการผลิตและการจัดล าดับการผลิต 
619 415 ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส ์
619 416 การสร้างแบบจ าลองและการหาค าตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตร ี

 
   13.ชื่อ-นามสกุล 

นายคเณศ พันธุ์สวาสด์ิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554) 
วศ.ม. (วศิวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2548) 
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2544) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
เอกรินทร์ การเก่ง และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2563). “แบบจ าลองอัตราการไหลสูงสุดส าหรับการผลิตผ้าเบรก” 

วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีที่ 10, ฉบับที่ 28 (พฤษภาคม-กันยายน) : เลขหน้า 
16 - 28. (TCI 1) 

สุชาวดี เปล่งศรี และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2563). “การจัดกลุ่มขนาดผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้ K-means 
Clustering เพื่อลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์” วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) : เลขหน้า 31 - 44. (TCI 2) 

Proceedings 

รัชฎากรณ์ ภู่ห้อย และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2563). “การปรับปรุงขั้นตอนวิธีลาเบลส าหรับวิธีซิมเพล็กซ์ของตัวแบบ
ปัญหาการขนส่ง”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล, 20 - 21 มีนาคม 2563. นครราชสีมา, เลขหน้า 788 – 797. 

กฤษดา สีแพง, จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลาของ
นักกีฬาข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคลด้วยวิธีการถดถอยเชิงพหุและโลจิสติกส์ ”. การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งย่ังยืน, 
11 - 12 ธันวาคม 2562, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, เลขหน้า 80 – 85. 

จิราพร สกุลวรารักษ์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การประยุกต์ใช้ขั้นตอนการปีนเขาและขั้นตอนวิธีการ
จ าลองการอบเหนียวส าหรับปัญหาพนักงานขาย ในคลังสินค้าบน ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล”. การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน ครั้งที่ 8  
ปี 2562 ภายใต้งาน Eco Innovation Forum 2019 ณ โรงแรม มิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, 
24 กันยายน 2562, กรุงเทพฯ, เลขหน้า 63 – 69. 

 
 



มคอ. 2   193 
 
ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลเพื่อก าหนด

ระยะทางของคลังสินค้า”. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน ครั้งที่ 8 ปี 2562 ภายใต้งานEco Innovation Forum 2019 ณ โรงแรม มิราเคิล  
แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, 24 กันยายน 2562, กรุงเทพฯ, เลขหน้า 85 – 92. 

ณณัฐธวัช เอกะกุลานันต์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การจัดการความเสี่ยงส าหรับบริษัท กรณีศึกษา ชนิด
รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร”. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน 
(ASTC) ครั้งที่ 7 บูรณาการ วิจัย นวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ , 7 มิถุนายน 2562, อาคารพิฆเนศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต, เลขหน้า 599 – 607. 

ชิษณุ ธาราอุดมทรัพย์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของเตาอบเหล็กรีด
ร้อนระหว่างช่วงการอุ่นเตาเพื่อหยุดบ ารุงรักษารักษาเชิงป้องกัน” . การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 บูรณาการ วิจัย นวัตกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ, วันที่ 7 มิถุนายน 2562, อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต, เลขหน้า 82 – 90. 

กุลธิดา สุขสมบูรณ์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของเตาอบเหล็ก
รีดร้อนระหว่างช่วงการอุ่นเตาเพื่อเปลี่ยนลูกรีดโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง”. การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 บูรณาการวิจัย นวัตกรรม
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, 7 มิถุนายน 2562, อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต, เลขหน้า 72 – 81. 

ธัญญลักษณ์ มีแสง และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การคัดเลือกผู้ส่งมอบงานหล่อโดยวิธีการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ในอุตสาหกรรมพัดลมและพัดลมโบลเวอร์”. การประชุมวิชาการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม,่ เลขหน้า 90 – 98.   

สิริภาคย์ บุญยนต์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเลซิตินจากน้ ามันธัญพืช
ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและก าหนดการไม่เชิงเส้น”. การประชุมวิชาการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 , ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เลขหน้า 359 – 363. 

คเณศ พันธุ์สวาสดิ์, ณัฐ ทองดีงามเลิศ และแพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์.  (2562). “การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่ม
อนุภาคในการจัดตารางงานของกระบวนการผลิตที่มีรอบการขนส่ง”. การประชุมวิชาการวิจัยด าเนินงาน
แห่ งชาติ  ประจ าปี  พ .ศ . 2562, 7  - 8 กุมภาพันธ์  2562 , ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เลขหน้า 258 – 264. 

วันชาติ แก้วยินดี , กวินธร สัยเจริญ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2561). “การลดปริมาณของเสียจากกระบวนการ
ย้อมและตกแต่งส าเร็จโดยหลักการซิกซ์ ซิกม่า”. การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 
ประจ าปีการศึกษา 2561, 16 สิงหาคม 2561, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, เลขหน้า 2529 – 2536. 

ต้องใจ ศรัทธาผล, กวินธร สัยเจริญ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2561). “การลดต้นทุนการผลิตผ้าเบรกดิสก์เบรก”. 
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี พ.ศ. 2561, 23-26 กรกฎาคม 2561, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เลขหน้า 434 – 438. 

Tan U. and Pansawat K. (2019) . “ Decision Making System in Tannery by using Fuzzy Logic.”  In 
Proceeding of the 4th International Conference on Computer, Communication and 
Computational Sciences, 1 - 6. Bangkok, Thailand, October 11 - 12, 2019. Bangkok. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัวิศวกรอุตสาหการ 
614 251   การวิจัยด าเนินงาน 
619 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรบัวิศวกรโลจิสติกส์ 
619 211 การวิจัยด าเนินงานส าหรบัโลจิสติกส์  
619 413 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์ 

  619 415 ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตร ี

 
   14.ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ทองหยวก 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (การจัดการงานวศิวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 

สังกัด 
สังกัด 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก และวรฤทัย ชูเทียร. (2561). ประยุกต์ใช้เทคนิคการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคนมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุง.  การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า. 16 ธันวาคม 2561, เลขหน้า 97 - 102. 

Tungtrongphairoj J. , Thongyoug P., Saranyachot P.  and S. Chandra-ambhorn. (2019). High 
Temperature Degradation of Thermal Oxides on AISI 304 Stainless Steels by the Carbon. 
The 2019 Research, Invention, and Innovation Congress, Bangkok Thailand., 11 Decembor 
2019 – 13 Decembor 2019, Pages 499 - 504. 

Thongyoug P., Tungtrongphairoj J., Saranyachot P. and Chandra-ambhorn S. (2019). Utilization of 
the Waste Chromium Oxide Rods from Thermal Spray Processes by Carbothermic 
Reduction. The 2019 Research, Invention, and Invovation Congress, Bangkon Thailand, 11 
December 2019 – 13 December 2019 pages 468 - 473. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี 

ระดับปริญญาตรี 
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ 
614 361 การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต 
614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
619 211 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายละเอียดการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
Bachelor of Engineering Program in Management Engineering and Logistics 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. สรุปรายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ ในช่วงปีการศึกษา 2558 – 2562 
 

ปีการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตร 

2562 3.11 

2561 3.71 

2560 3.59 

2559 3.45 

2558 3.60 

 
2. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  และมีบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรฯ 
ในช่วงปีการศึกษา 2558 - 2562 แล้วทั้งสิ้นจ านวน 682 คน ได้แก ่

ตารางท่ี 2 จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ  
    โลจิสติกส์ 

ปีการศึกษา    
ที่จบ 

บัณฑิตที่
จบ

การศึกษา 

บัณฑิต 
ที่ตอบ

แบบสอบถาม 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตฯ 
ท างาน
แล้ว 

ร้อยละ ยังไม่ได้
ท างาน 

ร้อยละ ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ 

2562 135 126 82 65.08 41 32.54 3 2.38 

2561 157 155 114 78.62 31 20.00 10 6.46 

2560 165 162 94 62.25 58 35.80 10 6.17 

2559 84 83 75 91.46 7 8.43 1 1.20 

2558 141 140 110 78.87 23 16.43 7 5.00 

รวมทั้งสิ้น 682 666 475 71.32 160 24.02 31 4.66 
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จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

การจัดการและโลจิสติกส์ ในปีการศึกษา 2562 มีงานท าแล้วเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 65.08 ยังไม่ได้ท างาน เฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 32.54 และศึกษาต่อเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 2.38 (โดยการส ารวจนี้ท าการส ารวจภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา) 
 

3. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  
2558 - 2562 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
2558 

ค่าเฉลี่ย 
2559 

ค่าเฉลี่ย 
2560 

ค่าเฉลี่ย 
2561 

ค่าเฉลี่ย 
2562 

1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง           

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
4.30 4.43 4.35 4.34 4.47 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.48 4.48 4.48 4.42 4.58 

 (2) ด้านความรู้ 4.36 4.50 4.28 4.32 4.39 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 4.19 4.40 4.32 4.37 4.47 

 
 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

4.26 4.42 4.34 4.32 4.48 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.31 4.42 4.32 4.27 
 

4.42 

 (6) คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4.42 4.42 4.38 4.36 4.49 

 (7) คุณลักษณะของบัณฑิตตามวิชาชีพ 4.26 4.42 4.42 4.27 4.50 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ 

ทั้งหมด (คน) 
141 84 165 157 135 

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ที่

ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(คน) 

41 19 24 16 17 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ

นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน 

หลักสูตรฯ (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

29.08 22.62 14.54 10.19 

 

12.59 
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ในปีการศึกษา 2560-2562 ทางหลักสูตรได้ผลจ านวนผู้ตอบแบบประเมินน้อยกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้

เนื่องจากขาดการประสานงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทางหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ท า

การวางแผนแนวทางการแก้ไขในปีการศึกษาถัด ๆ ไป โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านมีหน้าที่ ในการ

ประสานงานและติดตามผลการประเมินของนักศึกษาในที่ปรึกษาของตนเอง และให้รายงานต่อหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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มคอ. 2   202 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
1)  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) กับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

2) และตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
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1)  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต การเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

แผนการศึกษาปกติ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
  วิชาบังคับ 
  วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
  วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  กลุ่มวิชาบังคับ 
  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
  วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 

 
30 
9 

9 - 12 
- 

9 – 12 
109 
47 
50 
6 
6 
6 

 
30 
24 
- 
6 
- 

104 
40 
58 
6 
- 
6 

 
- 

+15 
เปลี่ยนเป็นวิชาเลือก 

+6 
ยกเลิก 

-5 
-7 
+8 
- 

ยกเลิก 
- 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 145 140 -5 
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
  วิชาบังคับ 
  วิชาบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
  วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา ไม่น้อยกว่า 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  กลุ่มวิชาบังคับ 
  วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 

 
30 
9 

9 - 12 
- 

9 – 12 
109 
47 
56 
6 
6 

 
30 
24 
- 
6 
- 

104 
40 
64 
- 
6 

 
- 

+15 
เปลี่ยนเป็นวิชาเลือก 

+6 
ยกเลิก 

-5 
-7 
+8 

ยกเลิก 
- 

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 145 140 -5 
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การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
        แผนการศึกษา (ปกติ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต คงเดิม 
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่มขึ้น 15 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU101 ศิลปะศิลปากร รายวิชาใหม่ 
 SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
   กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต    กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต คงเดิม 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ รายวิชาใหม่ 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
    กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU301 พลเมืองตื่นรู้ รายวิชาใหม่ 
    กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย 

          นวัตกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาใหม่ 
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต - ยกเลิกวิชาบังคับเลือก  

หน่วยกิตลดลง 9 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต   
082 101 มนุษย์กับศิลปะ - ยกเลิกรายวิชา 
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ - ยกเลิกรายวิชา 
082 103 ปรัชญากับชีวิต - ยกเลิกรายวิชา 
082 104 อารยธรรมโลก - ยกเลิกรายวิชา 
082 105 อารยธรรมไทย - ยกเลิกรายวิชา 
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคม 
            อาเซียน  

- ยกเลิกรายวิชา 

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต - ยกเลิกรายวิชา 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น - ยกเลิกรายวิชา 
082 109 ดนตรีวิจักษ์ - ยกเลิกรายวิชา 
082 110 ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างาน 
            อย่างเป็นสุข 

- ยกเลิกรายวิชา 

   กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต - ยกเลิกรายวิชา 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - ยกเลิกรายวิชา 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์ - ยกเลิกรายวิชา 
083 103 หลักการจัดการ - ยกเลิกรายวิชา 
083 104 กีฬาศึกษา - ยกเลิกรายวิชา 
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083 105 การเมืองการปกครองและ 
            เศรษฐกิจไทย 

- ยกเลิกรายวิชา 

083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน - ยกเลิกรายวิชา 
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน - ยกเลิกรายวิชา 
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน - ยกเลิกรายวิชา 
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ - ยกเลิกรายวิชา 
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ - ยกเลิกรายวิชา 
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ - ยกเลิกรายวิชา 
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
            การพัฒนา 

- ยกเลิกรายวิชา 

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
3 หน่วยกิต 

- ยกเลิกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ -- ยกเลิกรายวิชา 

084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน -- ยกเลิกรายวิชา 

084 103 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
            และการสื่อสาร 

-- ยกเลิกรายวิชา 

084 104 คณิ ตศาสตร์และสถิติ ใน ชีวิต 
            ประจ าวัน 

- ยกเลิกรายวิชา 

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม - ยกเลิกรายวิชา 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน 
            ประชาคมอาเซียน 

- ยกเลิกรายวิชา 

084 107 พลังงานในอาเซียน - ยกเลิกรายวิชา 
084 108 โลกและดาราศาสตร์ - ยกเลิกรายวิชา 
วิชาศึกษาทั่วไปท่ีก าหนดโดยคณะวิชา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- ย ก เลิ ก วิ ช าศึ ก ษ าทั่ ว ไป ที่
ก าหนดโดยคณะวิชา 
หน่วยกิตลดลง 12 หน่วยกิต 

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

- ยกเลิกรายวิชา 

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ 
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

- ยกเลิกรายวิชา 

600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม    - ยกเลิกรายวิชา 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน                                - ยกเลิกรายวิชา 
600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต                                         - ยกเลิกรายวิชา 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้าน
อาหาร 

- ยกเลิกรายวิชา 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต     - ยกเลิกรายวิชา 
600 116 ภาวะผู้น ากับการพัฒนา                                     - ยกเลิกรายวิชา 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต                            - ยกเลิกรายวิชา 
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600 118 ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน                                 - ยกเลิกรายวิชา 
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย                                    - ยกเลิกรายวิชา 
600 120 การตลาดและการเงิน                                       - ยกเลิกรายวิชา 
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและการ  
            สื่อสาร                        

- ยกเลิกรายวิชา 

 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เพิ่มวิชาเลือก  
หน่วยกิตเพิ่มขึ้น 6 หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต กลุ่มวิชาใหม ่
 SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU111 บ้าน รายวิชาใหม่ 
 SU112 ความสุข รายวิชาใหม่ 
 SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ รายวิชาใหม่ 
 SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก รายวิชาใหม่ 
 SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย รายวิชาใหม่ 
 SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น รายวิชาใหม่ 
 SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออก 

          เฉียงใต้ 
รายวิชาใหม่ 

 SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
          ชีวิต 

รายวิชาใหม่ 

 SU120 ไทยศึกษา รายวิชาใหม่ 
 SU121 วิถีพทุธในประเทศไทยและอาเซียน รายวิชาใหม่ 
 SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ รายวิชาใหม่ 
 SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาใหม่ 
 SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน รายวิชาใหม่ 
 SU125 มนุษย์กับการคิด รายวิชาใหม่ 
 SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน รายวิชาใหม ่
 SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ ใน 

          ศตวรรษที ่21 
รายวิชาใหม่ 

 SU128 การตีความศิลปะ รายวิชาใหม่ 
 SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ รายวิชาใหม่ 
 SU130 การพัฒนาการคิด รายวิชาใหม่ 
 SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น  รายวิชาใหม่ 
 SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 รายวิชาใหม่ 
 SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน รายวิชาใหม่ 
 SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 

          สารสนเทศ และการสื่อสาร 
รายวิชาใหม่ 

 SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต รายวิชาใหม่ 
 SU136 เทคโนโลยเีครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน           รายวิชาใหม่ 



มคอ. 2   207 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

 SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ รายวิชาใหม่ 
 SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า รายวิชาใหม่ 
 SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายวิชาใหม่ 
 SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ รายวิชาใหม ่
 SU142 ดนตรีอาเซียน รายวิชาใหม่ 
 SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง รายวิชาใหม่ 
 SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU146 โครงการพระราชด าริ รายวิชาใหม่ 
 SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
 SU148 พลวัตสังคมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU149 การดูแลสุขภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ รายวิชาใหม่ 
 SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ รายวิชาใหม่ 
 SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาใหม่ 
 SU154 การออกแบบและสร้า งสรรค์ ในศิลปะ 

          ตะวันออก 
รายวิชาใหม่ 

 SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ รายวิชาใหม่ 
 SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต รายวิชาใหม่ 
    กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาใหม ่
 SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ 

          สืบค้น 
รายวิชาใหม่ 

 SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาใน 
          อาเซียน 

รายวิชาใหม่ 

 SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม รายวิชาใหม่ 
 SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต รายวิชาใหม่ 
 SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ รายวิชาใหม่ 
 SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน รายวิชาใหม่ 
 SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ รายวิชาใหม่ 
 SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ รายวิชาใหม่ 
 SU218 ภาษาอั งกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ และ 

          เทคโนโลยี 
รายวิชาใหม่ 

    กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง 

          วัฒนธรรม 
รายวิชาใหม่ 
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 SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาใหม่ 
 SU312 เพศสภาพและเพศวิถี รายวิชาใหม่ 
 SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ รายวิชาใหม ่
 SU314 รักษ์นก รายวิชาใหม่ 
 SU315 การอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและ 

          ศิลปกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU316 โลกของจุลินทรีย์ รายวิชาใหม่ 
 SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว รายวิชาใหม่ 
 SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน รายวิชาใหม่ 
 SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 

          อย่างยั่งยืน 
รายวิชาใหม่ 

 SU320 โลกแห่งนวัตกรรม รายวิชาใหม่ 
 SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายวิชาใหม่ 
 SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง รายวิชาใหม่ 
 SU323 จิตสาธารณะ รายวิชาใหม่ 
 SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม รายวิชาใหม ่
 SU325 ภูมิภาคโลก รายวิชาใหม่ 
    กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ รายวิชาใหม่ 
 SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ รายวิชาใหม่ 
 SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอตุสาหกรรมอสีปอรต์ รายวิชาใหม่ 
 SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต รายวิชาใหม่ 
 SU415 การตลาดและการเงินพื้ นฐานส าหรับ 

          ผู้ประกอบการ 
รายวิชาใหม่ 

 SU416 ธุรกิจดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 104 หนว่ยกิต หน่วยกิตลดลง 5 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 47 หน่วยกิต    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 40 หน่วยกิต หน่วยกิตลดลง 7 หน่วยกิต 
511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 รายวิชาใหม่ 
511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 รายวิชาใหม่ 
511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  - ยกเลิกรายวิชา 
513 100 เคมีทั่วไป 616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับ 

             กระบวนการอุตสาหกรรม  
รายวิชาใหม่ 

513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป - ยกเลิกรายวิชา 
514 101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1  514 112 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรอุตสาหการ รายวิชาใหม่ 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2   ยกเลิกรายวิชา 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 514 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 

            อุตสาหการ 
รายวิชาใหม่ 

514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 - ยกเลิกรายวิชา 
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614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน 619 101 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจิสติกส์  

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม คงเดิม 
614 202 สถิติวิศวกรรม 619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการ 

            และโลจิสติกส์ 
เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

614 211 กระบวนการผลิต 619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจิสติกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกร 
            การจัดการและโลจิสติกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม คงเดิม 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร เปลี่ยนช่ือวิชา 
 615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร เปลี่ยนช่ือวิชาและย้ายกลุ่ม

วิชา 
619 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            วิศวกรโลจิสติกส์ 

619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
             วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน คงเดิม 
 618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ย้ายกลุ่มวิชา 
620 101 วัสดุวิศวกรรม  620 101 วัสดุวิศวกรรม คงเดิม 
   กลุ่มวิชาบังคับ 50 หน่วยกิต    กลุ่มวิชาบังคับ 58 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่มขึ้น 8 หน่วยกิต 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี 

            และวิศวกรรม 1 
รายวิชาใหม่ 

 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี 
            และวิศวกรรม 2 

รายวิชาใหม่ 

 619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับ 
            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

รายวิชาใหม่ 

 619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบ 
            โลจิสติกส์ 

รายวิชาใหม่ 

 619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ 
            ต้นทุนส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
            โลจิสติกส์ 

รายวิชาใหม่ 

619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงาน 
            วิศวกรรม 

619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 

614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ 
            ออกแบบ 

619 262 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 211 การวิจัยด าเนินงานส าหรับ 
            โลจิสติกส ์

619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 311 ลีนส าหรับโลจิสติกส์ 619 421 ลีนโลจิสติกส์ เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย 619 332 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกร   

            การจัดการและโลจิสติกส์ 
เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 
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614 331 การควบคุมคุณภาพ 619 333 ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกร  
            การจัดการและโลจิสติกส์ 

รายวิชาใหม่ 

619 321 การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน 619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 619 331 การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับ 

            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 
เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

 619 351 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจิสติกส์ 1 

รายวิชาใหม่ 

 619 361 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง เปลี่ยนรหัสวิชาและย้ายกลุ่ม
วิชา 

614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 
619 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
            ส าหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 

- ยกเลิกรายวิชา 

615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ - เปลี่ยนช่ือวิชาและย้ายกลุ่ม
วิชา 

618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน - ย้ายกลุ่มวิชา 
619 411 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน เปลี่ยนช่ือวิชา 
619 315 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ - ยกเลิกรายวิชา 
619 312 การออกแบบระบบการขนถ่าย 
            วัสดุ 

619 314 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุและ 
            บรรจุภัณฑ์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

619 313 การจัดการการขนส่งและการ 
            กระจายสินค้า 

619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจาย 
            สินค้า 

คงเดิม 

619 314 การจัดการสินค้าคงคลังและคลัง 
            วัสดุ 

619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า รายวิชาใหม่ 

619 331 การจัดการโครงการ - เปลี่ยนรหัสวิชาและย้ายกลุ่ม
วิชา 

 619 391 ศึกษาดูงาน รายวิชาใหม่ 
619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการ 
            จัดการและโลจิสติกส์ 

619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและ 
            โลจิสติกส ์  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 461 กฎหมายโลจิสติกส์ - ยกเลิกรายวิชา 
619 491 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและ 
            โลจิสติกส์ 1 

619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและ 
            โลจิสติกส์ 1 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 492 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและ 
            โลจิสติกส์  2 

619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและ 
            โลจิสติกส์ 2 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 493 สัมมนา  619 442 สัมมนา เปลี่ยนรหัสวิชา 
กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต    กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต คงเดิม 

   แขนงด้านโลจิสติกส์และการจัดการ 
โซ่อุปทาน 

   แขนงด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน คงเดิม 

 619 315 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รายวิชาใหม่ 
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 619 316 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการการ 
            บิน 

รายวิชาใหม่ 

619 412 การสร้างแบบจ าลองและการ 
        หาค าตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์ 

619 352 การสร้างแบบจ าลองและการหา 
            ค าตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 413 ระบบสนนัสนุนการตดัสินใจใน 
            งานโลจิสติกส์  

619 341 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในงาน 
            โลจิสติกส์  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 414 ปัญหาทางสโตคาสตกิส์ในงาน     
            โลจิสติกส์  

619 342 ปั ญ ห าท า งส โต ค าส ติ ก ส์ ใน งา น 
             โลจิสติกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 415 ปัญญาประดิษฐ์ในงาน 
            โลจิสติกส์  

619 445 ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์  เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 416 การออกแบบระบบโลจิสติกส์ 619 412 การออกแบบระบบโลจิสติกส์ เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 413 กรีนโลจิสติกส์ 619 413 การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว รายวิชาใหม่ 

619 421 การควบคุมสินค้าคงคลัง 619 414 การควบคุมสินค้าคงคลัง เปลี่ยนรหัสวิชา 

 619 415 วิศวกรรมโลจิสติกส์โซ่ความเย็น รายวิชาใหม่ 

 619 422 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการ 
            และโลจสิติกส์ 1 

รายวิชาใหม่ 

 619 423 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการ 
            และโลจิสติกส์ 2 

รายวิชาใหม่ 

   แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการ    แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการ คงเดิม 

 619 317 การจัดการโครงการ เปลี่ยนรหัสวิชาและย้ายกลุ่ม
วิชา 

 619 321 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล รายวิชาใหม่ 

619 431 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม 619 362 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 432 ระบบการจัดการคุณภาพ - ยกเลิกรายวิชา 

619 433 วิศวกรรมระบบ 619 363 วิศวกรรมระบบ เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 434 คุณภาพในอุตสาหกรรมการ 
            บริการ  

619 364 คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ  เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 435 วิศวกรรมในธุรกิจค้าปลีก - ยกเลิกรายวิชา 

619 436 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
            อุตสาหกรรมและการผลิต 

619 365 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
            และการผลิต 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 441 การเขียนโปรแกรมด้วย  
            MATLAB 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและย้ายแขนง
วิชา 

619 442 เหมืองข้อมูล - ยกเลิกรายวิชา 

   แขนงด้านวิศวกรรมอุตสาหการ    แขนงด้านวิศวกรรมอุตสาหการ คงเดิม 

614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  ยกเลิกรายวิชา 

614 313 ระบบอัตโนมัติ 619 322 ระบบอัตโนมัติ เปลี่ยนรหัสวิชา 
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614 321 การศึกษาการท างานทาง 
            อุตสาหกรรม 

- ยกเลิกรายวิชา 

614 352 การจัดการพลังงานและ 
            สิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร 

614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
            ส าหรับวิศวกร 

คงเดิม 

 614 411 วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้ในงาน    
            อุตสาหกรรม 

รายวิชาใหม่ 

614 454 การจัดตารางการผลติและการ 
            จัดล าดบัการผลติ  

614 453 การจัดตารางการผลิตและการจัดล าดับ    
            การผลิต  

คงเดิม 

614 455 การสร้างทีมและการบริหาร 
            ทรัพยากรมนุษย์  

619 323 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากร 
            มนุษย์  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

614 456 การออกแบบและวิเคราะห์การ 
            ทดลอง 

- ย้ายกลุ่มวิชา 

614 463 การจ าลองสถานการณ์  614 371 การจ าลองสถานการณ์  เปลี่ยนรหัสวิชา 

 614 461 วิศวกรรมคุณค่า รายวิชาใหม ่

 619 393 การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ ย้ายแขนงวิชา 

 619 394 การเขียนโปรแกรมด้วยไพทอน  รายวิชาใหม่ 

 619 432 การยศาสตร์ส าหรับวศิวกรการจัดการ 
           และโลจสิติกส ์

รายวิชาใหม่ 

 619 461 การสร้างแบบจ าลองของระบบและ 
            วิเคราะห์ 

รายวิชาใหม่ 

  กลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ  
  6 หน่วยกิต 

- ยกเลิกกลุ่มวิชา 
หน่วยกิตลดลง 6 หน่วยกิต 

619 451 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานส าหรับงาน 
            วิศวกรรม 

- ยกเลิกรายวิชา 

619 452 ภาษาญี่ปุ่นประยุกต์ส าหรับ 
            งานวิศวกรรม 

- ยกเลิกรายวิชา 

619 453 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐานส าหรับ 
            งานวิศวกรรม             

- ยกเลิกรายวิชา 

619 454 ภาษาจีนกลางประยุกต์ส าหรับ 
            งานวิศวกรรม 

- ยกเลิกรายวิชา 

619 455 ภาษาเกาหลีพื้นฐานส าหรับ 
            งานวิศวกรรม 

- ยกเลิกรายวิชา 

619 456 ภาษาเกาหลีประยุกต์ส าหรับ 
            งานวิศวกรรม 

- ยกเลิกรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 
6 หน่วยกิต   

หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต   คงเดิม 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต คงเดิม 
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่มขึ้น 15 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU101 ศิลปะศิลปากร รายวิชาใหม่ 
 SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
   กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต    กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต คงเดิม 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ รายวิชาใหม่ 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
    กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU301 พลเมืองตื่นรู้ รายวิชาใหม่ 
    กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย 

          นวัตกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาใหม่ 
วิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต - ยกเลิกวิชาบังคับเลือก  

หน่วยกิตลดลง 9 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต - ยกเลิกรายวิชา 
082 101 มนุษย์กับศิลปะ - ยกเลิกรายวิชา 
082 102 มนุษยก์ับการสร้างสรรค์ - ยกเลิกรายวิชา 
082 103 ปรัชญากับชีวิต - ยกเลิกรายวิชา 
082 104 อารยธรรมโลก - ยกเลิกรายวิชา 
082 105 อารยธรรมไทย - ยกเลิกรายวิชา 
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคม 
            อาเซียน  

- ยกเลิกรายวิชา 

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต - ยกเลิกรายวิชา 
082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น - ยกเลิกรายวิชา 
082 109 ดนตรีวิจักษ์ - ยกเลิกรายวิชา 
082 110 ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างาน 
            อย่างเป็นสุข 

- ยกเลิกรายวิชา 

   กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต - ยกเลิกรายวิชา 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม - ยกเลิกรายวิชา 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์ - ยกเลิกรายวิชา 
083 103 หลักการจัดการ - ยกเลิกรายวิชา 
083 104 กีฬาศึกษา  ยกเลิกรายวิชา 
083 105 การเมืองการปกครองและ 
            เศรษฐกิจไทย 

- ยกเลิกรายวิชา 
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083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน - ยกเลิกรายวิชา 
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน - ยกเลิกรายวิชา 
083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน - ยกเลิกรายวิชา 
083 109 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ - ยกเลิกรายวิชา 
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ - ยกเลิกรายวิชา 
083 111 ประสบการณ์นานาชาติ - ยกเลิกรายวิชา 
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการ 
            พัฒนา 

- ยกเลิกรายวิชา 

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
   3 หน่วยกิต 

- ยกเลิกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ - ยกเลิกรายวิชา 
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน - ยกเลิกรายวิชา 
084 103 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 
            สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ยกเลิกรายวิชา 

084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิต 
            ประจ าวัน 

- ยกเลิกรายวิชา 

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม - ยกเลิกรายวิชา 
084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน 
             ประชาคมอาเซียน 

- ยกเลิกรายวิชา 

084 107 พลังงานในอาเซียน - ยกเลิกรายวิชา 
084 108 โลกและดาราศาสตร์ - ยกเลิกรายวิชา 
วิชาศึกษาทั่วไปท่ีก าหนดโดยคณะวิชา 
จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- ย ก เลิ ก วิ ช าศึ ก ษ าทั่ ว ไป ที่
ก าหนดโดยคณะวิชา 
หน่วยกิตลดลง 12 หน่วยกิต 

600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

- ยกเลิกรายวิชา 

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ 
            วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

- ยกเลิกรายวิชา 

600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม    - ยกเลิกรายวิชา 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน                                - ยกเลิกรายวิชา 
600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต                                         - ยกเลิกรายวิชา 
600 114 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยด้าน
อาหาร 

- ยกเลิกรายวิชา 

600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต     - ยกเลิกรายวิชา 
600 116 ภาวะผู้น ากับการพัฒนา                                     - ยกเลิกรายวิชา 
600 117 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต                            - ยกเลิกรายวิชา 
600 118 ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน                                 - ยกเลิกรายวิชา 
600 119 ไฟฟ้าและความปลอดภัย                                    - ยกเลิกรายวิชา 
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600 120 การตลาดและการเงิน                                       - ยกเลิกรายวิชา 
600 121 เทคโนโลยีเครือข่ายและ 
            การสื่อสาร                        

- ยกเลิกรายวิชา 

 
วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เพิ่มวิชาเลือก  
หน่วยกิตเพิ่มขึ้น 6 หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU111 บ้าน รายวิชาใหม่ 
 SU112 ความสุข รายวิชาใหม่ 
 SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ รายวิชาใหม่ 
 SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก รายวิชาใหม่ 
 SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย รายวิชาใหม่ 
 SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น รายวิชาใหม่ 
 SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออก 

          เฉียงใต ้
รายวิชาใหม่ 

 SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
          ชีวิต 

รายวิชาใหม่ 

 SU120 ไทยศึกษา รายวิชาใหม่ 
 SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน รายวิชาใหม่ 
 SU122 สมาธิเชิงประยุกต์ รายวิชาใหม่ 
 SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาใหม่ 
 SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน รายวิชาใหม่ 
 SU125 มนุษย์กับการคิด รายวิชาใหม่ 
 SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน รายวิชาใหม่ 
 SU127 กระบวนการเรียนรู้ ระบบสัญลักษณ์ ใน 

          ศตวรรษที ่21 
รายวิชาใหม่ 

 SU128 การตีความศิลปะ รายวิชาใหม่ 
 SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ รายวิชาใหม่ 
 SU130 การพัฒนาการคิด รายวิชาใหม่ 
 SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น  รายวิชาใหม่ 
 SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 รายวิชาใหม่ 
 SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน รายวิชาใหม่ 
 SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 

          สารสนเทศ และการสื่อสาร 
รายวิชาใหม่ 

 SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต รายวิชาใหม่ 
 SU136 เทคโนโลยเีครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ รายวิชาใหม่ 
 SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม ่
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 SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า รายวิชาใหม่ 
 SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายวิชาใหม่ 
 SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU142 ดนตรีอาเซียน รายวิชาใหม่ 
 SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง รายวิชาใหม่ 
 SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU145 สงัคมและวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU146 โครงการพระราชด าริ รายวิชาใหม่ 
 SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
 SU148 พลวัตสังคมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU149 การดูแลสุขภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ รายวิชาใหม่ 
 SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ รายวิชาใหม ่
 SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาใหม่ 
 SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ ในศิลปะ 

          ตะวันออก 
รายวิชาใหม่ 

 SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ รายวิชาใหม่ 
 SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม่ 
 SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม่ 
 SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต รายวิชาใหม่ 
    กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น           รายวิชาใหม่ 
 SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาใน 

          อาเซียน 
รายวิชาใหม่ 

 SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม รายวิชาใหม่ 
 SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต รายวิชาใหม่ 
 SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ รายวิชาใหม่ 
 SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน รายวิชาใหม่ 
 SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ รายวิชาใหม ่
 SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ รายวิชาใหม่ 
 SU218 ภาษาอั งกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ และ 

          เทคโนโลยี 
รายวิชาใหม่ 

    กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง 

          วัฒนธรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาใหม่ 
 SU312 เพศสภาพและเพศวิถี รายวิชาใหม่ 
 SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ รายวิชาใหม่ 
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 SU314 รักษ์นก รายวิชาใหม่ 
 SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

          และศิลปกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU316 โลกของจุลินทรีย์ รายวิชาใหม่ 
 SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว รายวิชาใหม่ 
 SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน รายวิชาใหม่ 
 SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 

          อย่างยั่งยืน 
รายวิชาใหม่ 

 SU320 โลกแห่งนวัตกรรม รายวิชาใหม่ 
 SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายวิชาใหม ่
 SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง รายวิชาใหม่ 
 SU323 จิตสาธารณะ รายวิชาใหม่ 
 SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม รายวิชาใหม่ 
 SU325 ภูมิภาคโลก รายวิชาใหม่ 
    กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาใหม่ 
 SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ รายวิชาใหม่ 
 SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ รายวิชาใหม่ 
 SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอตุสาหกรรมอสีปอรต์           รายวิชาใหม่ 
 SU413 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาใหม่ 
 SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต รายวิชาใหม่ 
 SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับ 

          ผู้ประกอบการ 
รายวิชาใหม่ 

 SU416 ธุรกิจดิจิทัล รายวิชาใหม่ 
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่วยกิต หน่วยกติลดลง 5 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 47 หน่วยกิต    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 40 หน่วยกิต หน่วยกิตลดลง 7 หน่วยกิต 
511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 รายวิชาใหม่ 
511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 รายวิชาใหม่ 
511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  - ยกเลิกรายวิชา 
513 100 เคมีทั่วไป 616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับ 

            กระบวนการอุตสาหกรรม  
รายวิชาใหม่ 

513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป - ยกเลิกรายวิชา 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  514 112 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรอุตสาหการ รายวิชาใหม่ 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2    
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 514 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 

            อุตสาหการ 
รายวิชาใหม่ 

514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 - ยกเลิกรายวิชา 
614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน 619 101 วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับวิศวกรการจัดการ 

            และโลจิสติกส์  
เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม คงเดิม 
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614 202 สถิติวิศวกรรม 619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจิสติกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

614 211 กระบวนการผลิต 619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจิสติกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกร 
            การจัดการและโลจิสติกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม คงเดิม 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร เปลี่ยนช่ือวิชา 
 615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร เปลี่ยนช่ือวิชาและย้ายกลุ่ม

วิชา 
619 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            วิศวกรโลจิสติกส์ 

619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
             วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส ์

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน คงเดิม 
 618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน ย้ายกลุ่มวิชา 
620 101 วัสดุวิศวกรรม  620 101 วัสดุวิศวกรรม คงเดิม 
   กลุ่มวิชาบังคับ 56 หน่วยกิต    กลุ่มวิชาบังคับ 64 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิ่มขึ้น 8 หน่วยกิต 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี 

            และวิศวกรรม 1 
รายวิชาใหม่ 

 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยี 
            และวิศวกรรม 2 

รายวิชาใหม่ 

 619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับ 
            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

รายวิชาใหม่ 

 619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบ 
            โลจิสติกส์ 

รายวิชาใหม่ 

 619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ 
            ต้นทุนส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
            โลจิสติกส์ 

รายวิชาใหม่ 

614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ 
            ออกแบบ 

619 262 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 201 ปฏิบัติการสเปรดชีทสาหรับงาน 
            วิศวกรรม 

619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 211 การวิจัยด าเนินงานส าหรับ 
            โลจิสติกส์ 

619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ เปลี่ยนรหัสวิชา 

619 311 ลีนส าหรับโลจิสติกส์ 619 421 ลีนโลจิสติกส์ เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย 619 332 วิศวกรรมความปลอดภยัส าหรับวิศวกร  

            การจัดการและโลจสิติกส ์
เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

614 331 การควบคุมคุณภาพ 619 333 ระบบการจัดการคณุภาพส าหรับวิศวกร 
            การจัดการและโลจสิติกส ์

รายวิชาใหม่ 

619 321 การจัดการจัดหาในโซ่อุปทาน 619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 
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614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 619 331 การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับ 
            วิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

 619 351 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจิสติกส์ 1 

รายวิชาใหม่ 

 619 361 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง เปลี่ยนรหัสวิชาและย้ายกลุ่ม
วิชา 

614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 
619 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
            ส าหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 

- ยกเลิกรายวิชา 

615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ - เปลี่ยนช่ือวิชาและย้ายกลุ่ม
วิชา 

618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน - ย้ายกลุ่มวิชา 
619 411 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทาน 619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
619 315 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ - ยกเลิกรายวิชา 
619 312 การออกแบบระบบการขนถ่าย 
            วัสดุ 

619 314 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุและ 
            บรรจุภัณฑ์ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา 

619 313 การจัดการการขนส่งและการ 
            กระจายสินค้า 

619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจาย 
            สินค้า 

คงเดิม 

619 314 การจัดการสินค้าคงคลังและคลัง 
            วัสดุ 

619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า รายวิชาใหม่ 

619 331 การจัดการโครงการ - เปลี่ยนรหัสวิชาและย้ายกลุ่ม
วิชา 

 619 391 ศึกษาดูงาน รายวิชาใหม่ 
619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการ 
            จัดการและโลจิสติกส์ 

619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและ 
            โลจิสติกส ์  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 619 451 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการ 
            และโลจิสติกส์ 2 

รายวิชาใหม่ 

619 461 กฎหมายโลจิสติกส์ - ยกเลิกรายวิชา 
619 493 สัมมนา 619 442 สัมมนา เปลี่ยนรหัสวิชา 
619 494 เตรียมสหกิจศึกษา 619 444 เตรียมสหกิจศึกษา เปลี่ยนรหัสวิชา 
619 495 สหกิจศึกษา 619 491 สหกิจศึกษา เปลี่ยนรหัสวิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า 
                             6 หน่วยกิต   

หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   คงเดิม 
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2)  ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2553 

 
หมวดวิชา มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี  
สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

และโลจิสติกส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 104 หนว่ยกิต 
   วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  แผนการเรียนปกติ 
     - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน  40 หน่วยกิต 
       และวิทยาศาสตร์    - กลุ่มวิชาบังคับ            จ านวน  58 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    - กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน  แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
    - กลุ่มวิชาบังคับทางโลจิสติกส์    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน  40 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    - กลุ่มวิชาบังคับ            จ านวน  64 หน่วยกิต 
      อุตสาหการ   
    - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม   
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 

2553 (มคอ.1) 

รายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

1. กลุ่มวิชาบังคับทางโลจิสติกส์ 
1.1 วิชาเอกบังคับ 
1.1.1 การจัดการโลจิสติกส์  
และ/หรือ โซ่อุปทาน  
(Logistics and/or Supply 
Chain Management) 

619 411 โลจิสติกส์และ 
การจัดการโซ่อุปทาน 

3(3-0-6)      ความหมาย และองค์ประกอบของการ
จัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน การวาด
รูปแบบกิจกรรมโลจิสติกส์ในองค์กร การ
คิดต้นทุนโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ และทักษะในการวางแผนการใช้
เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในการบูรณาการ
กิจกรรมโลจิสติกส์ การอธิบายบริบทของ
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การด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์
ปัจจัยภายใน และภายนอกของห่วงโซ่
อุปทาน การวัดผลการจัดการโซ่อุปทาน 
โลจิสติกส์สีเขียว 

1.1.2 การจัดการสินค้าคงคลัง 
และ/หรือ คลังสินค้า         
(Inventory and/or 
Warehouse Management)             

619 311 การจัดการการ
จัดซื้อจัดหา 

3(3-0-6)      องค์ความรู้ในเรื่องของวงจรงานจัดซื้อ 
การตัดสินใจเลือกว่าจะซื้อหรือผลิตเอง 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ
ส าหรับการพยากรณ์ความต้องการ การ
ก าหนดนโยบายการสั่ งซื้อสินค้า การ
วางแผนการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย การ
เลือกแหล่งขาย การจัดการความสัมพันธ์
กับผู้ขาย 

         619 312 การออกแบบการ
จัดการคลังสินค้า 

3(3-0-6)      หน้าที่ของคลังสินค้า การเลือกท าเล
ที่ตั้งคลังสินค้า การออกแบบผังคลังสินค้า 
การออกแบบชั้นวางสินค้า การตรวจ
นับสต็อคสินค้าในคลังสินค้า การดูแล
รักษาสินค้า ออกแบบระบบการหยิบ
สินค้าในคลังสินค้า บริหารงบประมาณใน
คลังสินค้า เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการ
จัดการคลังสินค้า 

 619 314 การออกแบบ
ระบบการขนถ่ายวัสดุและ
บรรจุภัณฑ์ 

3(3-0-6)      ช นิ ด ขอ ง อุป ก รณ์ ขน ถ่ าย สิ น ค้ า 
เทคโนโลยีการขนถ่ายสินค้าสมัยใหม่ การ
เลือกอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสมกับ
องค์กร การจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
พาหนะที่ ใช้ในการขนถ่ายวัตถุดิบด้วย 
ระบบมือและระบบอัตโนมัติ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่ง และ
การเก็บรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 619 431 การออกแบบผัง
โรงงานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6)      วชิาบังคับก่อน : 619 231  การศึกษา
การเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการ
จัดการและโลจิสติกส์ 
     บทน าของการออกแบบและวางผัง
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โรงงาน การวิเคราะห์การออกแบบโรงงาน
เบื้องต้น การวางแผนและออกแบบสิ่ง
อ านวยความสะดวกในโรงงาน ลักษณะ
ทั่วไปของปัญหาด้านการวางผังโรงงาน 
การเลื อกท าเลที่ ตั้ งของโรงงาน  การ
วิเคราะห์งาน  การวิเคราะห์และออกแบบ 
การขนถ่ายวัสดุ เทคนิคการจัดเก็บวัสดุ
และคลังเก็บวัสดุ เศรษฐศาสตร์ของการ
ออกแบบ การวิเคราะห์ความสมดุลของ
สายการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
ประเภทพ้ืนฐานของการให้บริการและ
หน้าที่เสริมของผังโรงงาน การออกแบบ
โรงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

1.1.3 การขนส่ง และ/หรือ การ
กระจายสินค้า 
(Transportation and/or 
Distribution) 

619 313 การจัดการการ
ขนส่งและการกระจายสินค้า 

3(3-0-6)      ประเภทของการขนส่ง การก าหนด
เส้นทางการขนส่งสินค้า การวางแผน
ความต้องการขนส่งสินค้า ปัญหาการจัด
วางสินค้า การติดตามการขนส่งสินค้า การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการการขนส่ง การคิดต้นทุนในการ
ขนส่งสินค้า การออกแบบการขนส่งสินค้า
ย้อนกลับ 

1.1.4 การฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

619 392 การฝึกงานทาง
วิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 

1*(ไม่น้อย
กว่า 240 
ชั่วโมง) 

     เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมของ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการ
จัดการ 
                :  วัดผลการศึกษาเป็น S 
หรือ U 
     ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่
เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 
ชั่วโมง 
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 619 491 สหกิจศึกษา 6(ไม่น้อย
กว่า 640 
ชั่วโมง) 

     วชิาบังคับก่อน : 619 444 เตรียม 
                            สหกิจศึกษา 
     เงื่อนไข          : วัดผลการศึกษาเป็น 
S หรือ U 
         นักศึกษาต้องปฏิบัติงานเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานในภาคอุตสาหกรรมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง นักศึกษา
จะต้องผ่านการอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
องค์กรที่ เลื อก หลั งจากเสร็จสิ้ นการ
ปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการสัมมนาต่อนักศึกษา 
ตัวแทนผู้ประกอบการ และอาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ 

1.2 วิชาเอกเลือก 
1.2.1 ระบบสารสนเทศส าหรับ 
โลจิสติกส์ 

619 393 การเขียน
โปรแกรมด้วยแมตแล็บ 

3(2-3-4)      วชิาบังคับก่อน : 614 191 การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 
อุตสาหการ    
                 หรือ   619 301 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการ
จัดการและโลจิสติกส์ 
     อาร์เรย์ สคริปต์ ฟังก์ชั่น การเขียน
กราฟ ตัวด าเนินการ ค าสั่งเพ่ือการก าหนด
แก้ไข ค าสั่งท าซ้ า โพลิโนเมียล การเลือก
เส้ นกราฟที่ เหมาะสมกับข้อมู ล  การ
ประมาณค่าในช่วง  

 619 394 การเขียน
โปรแกรมด้วยไพทอน 

 วิชาบังคับก่อน : 614 191 การโปรแกรม     
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ  
            หรือ   619 301 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการ
จัดการและโลจิสติกส์   
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        บทน าสู่ไพทอน ภาษาไพทอนเบื้องต้น 
การเก็บข้อมูลด้วยไพทอน การจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยไพทอน การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยไพทอน การค านวณทางคณิตศาสตร์
ด้วยไพทอน การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม
การจัดการและโลจิสติกส์ด้วยไพทอน 

 619 445 ปัญญาประดิษฐ์
ในงานโลจิสติกส์ 

3(2-3-4)      นิยามของปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) การ
ประยุกต์เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
ปัญหาทางโลจิสติกส์และวิศวกรรมโดยใช้
เจเนติกอัลกอลิทีม ซิมมูเลทแอนนิลลิ่ง 
และฟัซซี่ลอจิก การเขียนโปรแกรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์และวิศวกรรม 

1.2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันภัยของการขนส่ง หรือ 
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
โลจิสติกส์ 

- - - 

1.2.3 การบริหารการจัดซื้อ 619 362 การพยากรณ์ทาง
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)      วชิาบังคับก่อน : 614 202 สถิติ
วิศวกรรม    
                 หรือ   619 201 สถิติ
วิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ 
     แนวคิดทั่วไปในการพยากรณ์และการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรมด้วยวิธีเชิงปริมาณและทาง
สถิติ  การวางแผนความต้องการ  การ
จ าลองสถานการณ์ทางการพยากรณ์ 
กรณีศึกษา 

 619 414 การควบคุมสินค้า
คงคลัง 

3(3-0-6)      ระบบสินค้าคงคลัง การสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงก าหนดของ
ระบบสินค้าคงคลัง กลไกของอุปสงค์และ
อุปทาน แบบจ าลองพลวัตและแบบหลาย
ขั้นตอน การพยากรณ์ความต้องการและ
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เวลานาโดยวิธีทางสถิติ ผลที่มีต่อแบบ 
จ าลองสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา 

1.2.4 ระบบบรรจุภัณฑ์ 619 415 วิศวกรรมโซ่ความ
เย็น 

3(3-0-6)      การจัดการโซ่ความเย็นส าหรับสินค้าที่
ต้องการควบคุมอุณหภูมิ  ความส าคัญ 
ประโยชน์ หลักการจัดการโซ่ความเย็น 
หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการโซ่ความเย็น 
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ความ
ปลอดภั ยทางอาหาร กฎหมาย และ
ม า ต ร ฐ า น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ไท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ งานวิจัย และกรณีศึกษา 

1.2.5 การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ หรือการขนส่ งทาง
อากาศ หรือการขนส่งทางทะเล 

619 315 การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ 

3(3-0-6)      วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น  : 619 313 ก า ร
จัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
     ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่อง
ต่างรูปแบบและหลายรูปแบบ การขนส่ง
ทางน้ า การขนส่งทางบก การขนส่งทาง
ราง และการขนส่งทางอากาศ วิเคราะห์
ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ 
โครงข่ายการขนส่งง และการเชื่อมโยง
ระบบการขนส่ง ปั จจัยที่มี ผลตอการ
ตั ด สิ น ใจ เลื อ ก รู ป แ บ บ ก า ร ข น ส่ ง 
ส่วนประกอบที่ช่วยในการด าเนินการ  

   ขนส่ งต่ อ เนื่ อ งหลายรูป แบบ อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ กฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ ยวข้องในการขนส่ งต่ อ เนื่ องหลาย
รูปแบบและการรับขนของทางทะเล 

  619 316 ความรู้ เบี้องต้น
เกี่ยวกับการจัดการการบิน 

3(3-0-6)      วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น  : 619 313 ก า ร
จัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
     หลักการพ้ืนฐานในการขนส่งทาง
อ า ก า ศ   ช นิ ด  ก า ร ท า ง า น  แ ล ะ
ประสิทธิภาพของอากาศยาน ชนิด สิ่ง
อ านวยความสะดวก และการเข้ าถึ ง
สน าม บิ น  ค ว าม รู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
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กฎหมายสนามบิน กฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับอากาศยาน การจัดการสนามบิน 
ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการจัดการการ
ขนส่งทางอากาศ 

1.2.6 ระบบขนถ่ายวัสดุ 619 365 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
การผลิต 

3(3-0-6)      วิชาบังคับก่อน : 614 211 กระบวน 
การผลิต  
                  หรือ  619 202 กระบวน 
การผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
โลจิสติกส์      
     นิ ยามในการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ 
วิศวกรรมควบขนานในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ 
(คิวเอฟดี) การออกแบบเชิงวิศวกรรม การ
วิเคราะห์ประเภทของความเสียหาย  การ
ออกแบบเพ่ือความทนทาน การออกแบบ
การผลิต การเลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสม  
การเลือกกระบวนการผลิต  การออกแบบ
เพ่ือความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

1.2.7 การจัดการการผลิตและ
ปฏิบัติการ 

 619 317 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) วิชาบั งคับก่อน  : 614 251 การวิจั ย
ด าเนินงาน  
               ห รื อ   619  234 ก ารวิ จั ย
ด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 
     บทน าการจัดการโครงการ วัฎจักร
ขอ งโค รงก าร  ก ระบ วน การจั ด ก าร
โค รงก าร  ก ารจั ด ก ารภ าพ รวม ของ
โครงการ การจัดการขอบเขตของโครงการ 
การจัดการเวลาของโครงการ การจัดการ
ต้นทุนของโครงการ  การจัดการความของ 
โครงการ การจัดการขอบเขตของโครงการ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ 
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   การจัดการการสื่อสารของโครงการ การ
วิเคราะห์ข่ายงาน รวมถึง วิธีการหาสาย
งานวิกฤต เทคนิคประเมินและทบทวน
ก าหนดการ วิธีการสร้างแผนภูมิล าดับ
ก่อนหลัง การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ในการ
จัดการโครงการ กรณีศึกษา 

 619 322 ระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6)      วชิาบังคับก่อน : 618 120 วิศวกรรม 
ไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
     หลักการท างานและขั้ นตอนการ
ออกแบบระบบการท างานอัตโนมัติ การ
ออกแบบระบบและลอจิกการควบคุม
ส าหรับงานนิวแมติกส์และนิวแมติกส์
ไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมการผลิต
แบบอัตโนมัติ ระบบของอินพุท  เอาท์พุท
และรี เลย์   การป ระยุ กต์ ตั ว อุปกรณ์
ควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้ใช้ในระบบ
ควบคุมการท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติ 

 619 363 วิศวกรรมระบบ 3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน : 614 202 สถิติวิศวกรรม    
            หรือ   619 201 สถิติวิศวกรรม
ส า ห รั บ วิ ศ ว ก ร ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ 
โลจิสติกส์ 
     การประยุกต์วงจรชีวิตหรือวิศวกรรม
ควบขนานเพ่ือการออกแบบระบบส าหรับ
ผลิตภัณฑ์  การบริการและระบบการ
จัดการ กระบวนการการออกแบบ ความ
ต้องการในการด าเนินการ นโยบายการ
ซ่อมบ ารุงและสนับสนุน การออกแบบ
ระบบให้มีความไว้ใจได้  มีความสามารถ
ในการซ่ อมบ ารุ ง  การสนั บสนุนทาง 
โลจิสติกส์ ปัจจัยมนุษย์ ความเป็นไปได้
ในทางเศรษฐศาสตร์  ความสามารถใน
การผลิต การก าจัดภายหลังการปลด 
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   ระวาง การจัดการการออกแบบโดย
ค านึ งถึ งความ เสี่ ย ง  โซ่ อุ ป ท าน และ
ผู้บริโภค 

 619 364 คุณภาพใน
อุตสาหกรรมการบริการ 

3(3-0-6)      วชิาบังคับก่อน : 619 333 ระบบการ
จัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการ
และโลจิสติกส์ 
      ลักษณะท่ัวไปของงานบริการคุณภาพ
ในงานบริการ รวมถึง การประเมิน การ
ปรับปรุง และการควบคุม การควบคุม
คุณภาพด้วยสถิติประยุกต์ในงานบริการ  
กลยุท ธ์ ใน งานบริก าร  การออกแบบ 
กระบวนการในงานบริการ การพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้า การวางแผน
ความสามารถในการให้บริการ สมรรถนะ
และผลิตภาพในงานบริการโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรมการบริการ กรณีศึกษา 

 619 412 การออกแบบ
ระบบโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)      วชิาบังคับก่อน : *619 411 โลจิสติกส์ 
และการจัดการโซ่อุปทาน 
                         *อาจเรียนพร้อมกัน
ได ้
     การออกแบบระบบโลจิสติกส์ การวาง
ต าแหน่งของโลจิสติกส์ ทฤษฎีการบูรณา
การโครงสร้างระบบโซ่อุปทาน ขั้นตอน
การออกแบบและการวางแผน เทคนิคการ
ออกแบบและการวางแผน 

 619 413 การจัดการโซ่
อุปทานสีเขียว 

3(3-0-6)      ค าอธิบายเบื้องต้นที่น าเข้าสู่เนื้อหา
ของการจัดการโซ่ อุปทานสี เขียว การ
วิเคราะห์วงจรชีวิต การประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมในโซ่อุปทาน โลจิสติกส์
ย้อนกลับ การออกแบบสีเขียว การผลิตสี
เขียว โลจิสติกส์สีเขียว กลยุทธ์โซ่อุปทานสี
เขียว การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
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1.2.8 การวิจัยด าเนินการ 619 341 ระบบสนับสนุน
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ง า น 
โลจิสติกส์ 

3(3-0-6)      วิชาบังคับก่อน : 614 251 การวิจัย
ด าเนินงาน  
                  หรือ  619 234 การวิจัย
ด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 
     บ ท น าขอ งระบ บ ส นั บ สนุ น ก าร
ตัดสินใจ (ดีเอสเอส) กรอบงานของการ
พัฒนาระบบสนันสนุนการตัดสินใจ การ
พัฒ นาระบบสนั บสนุนการตั ดสิน ใจ 
พ้ืนฐานการประยุกต์ใช้โปรแกรมวีบีเอใน
งานโลจิสติกส์ 

 619 342 ปัญหาทางสโต 
คาสติกส์ในงานโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)      วิชาบังคับก่อน : 614 251 การวิจัย
ด าเนินงาน  
                  หรือ   619 234 การวิจัย
ด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 
     บทน าทฤษฎีความน่าจะเป็นในงาน 
โลจิสติกส์ ฟังก์ชันการแจกแจง ตัวแปรสุ่ม 
กระบวนการปัวร์ซอง ทฤษฎีการเกิดใหม่ 
โซ่ของมาร์คอฟ วิธีการหาค าตอบปัญหา
ทางสโตคาสติกส์ เทคนิคจีเอและเอสเอ  

 619 352 การสร้างแบบ 
จ าลองและการหาค าตอบที่
เหมาะสมทางโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)      วิชาบังคับก่อน : 614 251 การวิจัย
ด าเนินงาน    
                  หรือ  619 234 การวิจัย
ด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 
     บทน าการสร้ า งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในปัญหา
ทางโลจิสติกส์ การสร้างแบบจ าลอง การ
หาค าตอบที่เหมาะสม และการตัดสินใจ
โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีท แบบจ าลอง
โครงข่าย การหาค าตอบที่ เหมาะสม
ส าหรับแบบจ าลองที่มีตัวแปรเป็นเลข
จ านวนเต็ม 
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 619 461 การสร้างแบบ 
จ าลองของระบบและ
วิเคราะห์ 

3(3-0-6)      พลวัตของระบบเบื้องต้น โครงสร้าง
ของระบบ รูปแบบพฤติกรรม  การท า
ความเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่เป็นเส้นตรงของ
ระบบที่ ซับซ้อนเมื่ อ เวลาผ่ านไป โดย
พิจารณาการจัดเก็บ การไหล ผลสะท้อน
กลับภายใน วิ เคราะห์ข้อมูล สร้างตัว
แบบจ าลอง และประเมินทางเลือกที่
เหมาะสมกับปัญหา การประยุกต์เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจ าลองแบบใน
การแก้ปัญหา 

2. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
2.1 กลุ่มความรู้ดัานวัสดุและ
กระบวนการผลิต    
(Materials and 
Manufacturing Processes)    

619 202 กระบวนการผลิต
ส าหรับวิศวกรการจัดการ
และโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน : *614 201  เขียนแบบ
วิศวกรรม 
           *อาจเรียนพร้อมกันได้  
     หลักการของเครื่องมือและเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิตประกอบด้วยเครื่อง 
กลึง  เครื่องไส เครื่องเจียระไน เครื่องกัด 
เครื่องปั๊มข้ึนรูป  เครื่องเจาะ เครื่องตัด  

   เครื่อง พับม้วนโลหะ เครื่องตีขึ้นรูป และ
เค รื่ อ งส ป าร์ ก ด้ ว ย ไฟ ฟ้ า  (อี ดี เ อ็ ม ) 
ห ลั ก ก ารข อ งก ระบ วน ก ารแป รรู ป
ประกอบด้วยการกลึง การไส การกัดและ
การเจาะ  หลักการของการเชื่อมโลหะ
ด้วยไฟฟ้าและแก๊ส การบัดกรี การหล่อ
โลหะ กระบวนการหล่อโลหะ การท าแบบ 
ระบบจ่ายน้ าโลหะ ระบบป้อนเติมน้ า
โลหะ  ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกับ
กระบวนการผลิตและพ้ืนฐานของต้นทุน
ในกระบวนการผลิต 
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 619 203 ปฏิบัติการ
กระบวนการผลิตส าหรับ
วิศวกรการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 

1(0-3-0)      วชิาบังคับก่อน  :  *619 202 กระบวน 
การผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
โลจิสติกส์   
        *อาจเรียนพร้อมกัน
ได ้ 
     การทดลองพ้ืนฐานของการกลึ ง
ประกอบด้วยการกลึงปาดหน้า กลึงปอก
ผิว กลึงเรียว กลึงเกลียว กลึงคว้านรู และ
กลึงเซาะร่อง การไส การแปรรูปโลหะ
ด้วยเครื่องกัดโดยการกัดปาดหน้า และ
การกัดร่อง การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและ 
แก๊ส การเชื่อมจุด การหล่อโลหะ การ
หล่ออลูมิเนียมผสมและการหล่อทองแดง
ผสม 

 619 232 การออกแบบ
ระบบอัตโนมัติส าหรับระบบ 
โลจิสติกส์ 

3(3-0-6) ระบบอัตโนมัติส าหรับงานโลจิสติกส์ การ 
เลือกใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ การ
ออกแบบระบบควบคุมการผลิตแบบ
อัตโนมัติ การประยุกต์ระบบอัตโนมัติเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินการ
ด้านโลจิสติกส์ 

 619 262 การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ 

2(1-3-2)      วชิาบังคับก่อน : 614 201 เขียนแบบ
วิศวกรรม 
     การใช้คอมพิวเตอร์-ซอฟท์แวร์ในการ
เขียนแบบสองมิติและสามมิติ การเขียน
ภาพตัด การเขียนภาพประกอบ   การ
ก า ห น ด ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข น า ด ค ว า ม
คลาดเคลื่อนและการเผื่อขนาดของชิ้นงาน
ที่ออกแบบ 

 619 314 การออกแบบ
ระบบการขนถ่ายวัสดุและ
บรรจุภัณฑ์ 

3(3-0-6)      ชนิ ด ขอ ง อุป กรณ์ ขน ถ่ ายสิ น ค้ า 
เทคโนโลยีการขนถ่ายสินค้าสมัยใหม่ การ
เลือกอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสมกับ
องค์กร การจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ 
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และพาหนะท่ีใช้ในการขนถ่ายวัตถุดิบด้วย
ระบ บ มื อ แล ะระบ บ อัต โน มั ติ  ก า ร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการ
ขนส่ ง  และการ เก็บ รักษ าได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงาน
และความปลอดภัย   
(Work Systems and Safety)     

619 231 การศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลาส าหรับ
วิ ศ ว ก รก ารจั ด ก ารแ ล ะ 
โลจิสติกส์ 

3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน  : *619 201  สถิติ
วิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 
                     *อาจเรียนพร้อมกันได้   
     หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหว 
และเวลา การวัดและการวิเคราะห์วิธีการ
ท างาน การใช้หลักการเศรษฐศาสตร์การ
เคลื่อนไหว เครื่องมือในการศึกษาเวลา
และการท างานโดยใช้แผนภูมิต่ าง ๆ 
ประกอบด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิต  
แผนภูมิการด าเนินงานและแผนภูมิคน -
เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบ 

   จุลภาค สูตรค านวณทางเวลา การใช้
อุปกรณ์ ให้ สัม พันธ์กับการศึกษาการ
ท างาน การสุ่มตัวอย่างการท างาน การหา
เวลามาตรฐาน เทคนิคการก าหนดเวลา
เผื่ อ และการวั ดป ระสิ ท ธิภ าพ   ก าร
วิเคราะห์งานเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้
มีประสิทธิภาพ  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 
การประยุ กต์ ใช้ คอมพิ ว เตอร์ ในการ
วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก ร ณี ศึ ก ษ า โร ง ง า น
อุตสาหกรรม 

 619 421 ลีนโลจิสติกส์ 3(3-0-6)      แนวคิดแบบลีน การเขียนผังกิจกรรม
ต่าง ๆ ในงานโลจิสติกส์  การไหลของ
สารสนเทศ การไหลของวัสดุ การไหลของ 
สารสนเทศ การไหลของวัสดุ การไหลของ 
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   เงินทุน เครื่องมือและอุปกรณ์ ในงาน 
โลจิสติกส์แบบลีน การประยุกต์แนวคิด
ของลีนในกลุ่มงานโลจิสติกส์ การประยุกต์ 
ใช้ ระบบดึ ง ระบบคัมบั ง และคัมบั ง  
สัญญาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการ 
โลจิสติกส์ มาตรวัดสมรรถนะโลจิสติกส์ 
(แอลพีไอ) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) 

 619 332 วิศวกรรมความ
ปลอดภัยส าหรับวิศวกรการ
จัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) การศึกษาหลักการในการป้องกันการ
สูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และ
การควบคุม พ้ืนที่ ที่ อาจ เกิด อันตราย 
องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ เทคนิค
ความปลอดภัยของระบบ การจัดการการ
ป้องกันอัคคีภัย หลักการของการจัดการ
ความป ลอดภั ยและกฎห มายความ
ปลอดภัยในการท างาน กฎหมายแรงงาน 
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ 

   อาชีวอนามัย หลักการในการควบคุม
สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยา
อุตสาหกรรมเบื้องต้นกรณีศึกษาโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2.3 กลุ่มความรู้ด้านระบบ
คุณภาพ (Quality Systems) 

619 333 ระบบการจัดการ
คุณภาพส าหรับวิศวกรการ
จัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)      หลักการของการควบคุมคุณภาพ  
การบริหารงานการควบคุมคุณภาพ  การ
ตรวจประเมินด้านคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ   เทคนิคการควบคุม
คุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ความสามารถของกระบวนการและการ
วิ เค ราะห์ ระบบ วัด  การประยุ กต์ ใช้
คอมพิว เตอร์ ในการควบคุมคุณ ภาพ 
กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
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      619 361 การออกแบบและ
วิเคราะห์การทดลอง 

3(3-0-6)      วิ ช าบั งคั บ ก่ อน  : 614 202  สถิ ติ
วิศวกรรม    
                    หรือ  619 201 สถิติ
วิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 
     แนวคิดการออกแบบการทดลอง การ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยใช้หลักการออกแบบการ
ทดลอง วิธีการเก็บข้อมูล การสุ่ม การ
ท า ซ้ า  ก า ร บ ล็ อ ค  ก า ร อ อ ก แ บ บ
แบบจ าลองของการทดลองและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การทดลอง
แฟกทอเรียลเต็มรูป การทดลองแฟกทอ
เรียลบางส่วน การวิเคราะห์การถดถอย
แบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความ 

   แปรปรวน (เอเอ็นโอวีเอ) การพิสูจน์ทราบ
ความ ถู ก ต้ อ งขอ งแบ บ จ าล อ ง  ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2.4 กลุ่มความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน  
(Economic and Finance) 

619 233 เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมและการวิเคราะห์
ต้ นทุ นส าหรับ วิศกรการ
จัดการและโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)      วิชาบังคับก่อน  :  619 201  สถิติ
วิศวกรรมส าหรับวิศวกรการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 
     การวิเคราะห์ เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อ
ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการทาง
วิศวกรรมและธุรกิจ ประกอบด้วยการคิด
ดอกเบี้ย แผนภูมิกระแสเงินสด การคิดค่า 
เสื่อมราคา ชนิดของต้นทุน การวิเคราะห์
ต้นทุน การค านวณต้นทุนตามกิจกรรม 
การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ตัดสินใจทางเลือก  การประมาณผลของ
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  อัตรา
ผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุน   การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์การ
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ทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์ความไว
และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
วิ เคราะห์ปัญหา การอ่านงบการเงิน
เบื้องต้น 

2.5 กลุ่มความรู้ด้านการจัดการ
การผลิตและด าเนินการ  
(Production and 
Operations Management) 

619 234 การวิจัย
ด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์ 

3(3-0-6)        บทน าสู่ วิธีการวิจัยด าเนินงานใน
ปัญหาทางโลจิสติกส์ การประยุกต์ตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ตัว
แบบการขนส่ง ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบ
สินค้าคงคลัง การจ าลองในกระบวนการ
ตัดสินใจ 

 619 312 การออกแบบการ
จัดการคลังสินค้า 

3(3-0-6)      หน้าที่ของคลังสินค้า การเลือกท าเล
ที่ตั้งคลังสินค้า การออกแบบผังคลังสินค้า 
การออกแบบชั้นวางสินค้า การตรวจ
นับสต็อคสินค้าในคลังสินค้า การดูแล
รักษาสินค้า ออกแบบระบบการหยิบ
สินค้าในคลังสินค้า บริหารงบประมาณใน
คลังสินค้า เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการ
จัดการคลังสินค้า 

 619 331 การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตส าหรับ
วิศวกรการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 

3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน : 619 201  สถิติวิศวกรรม
ส า ห รั บ วิ ศ ว ก ร ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ 
โลจิสติกส์ 
     คุณลักษณะเฉพาะของกระบวนการ
ผลิต วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ บทบาทของ
การวางแผนและการควบคุมการผลิต  
เทคนิคของการพยากรณ์ ความต้องการ
การผลิต การวางแผนการผลิตรวม  การ
จัดการวัสดุคงคลัง  การจัดตารางงานและ
การควบคุม งาน  การวางแผนความ
ต้องการใช้วัสดุ การบริหารโครงการโดยใช้
ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต เทคนิคการประเมิน 
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   ผลและทบทวนโครงการ การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลก าไรเพ่ือการตัดสินใจผลิต 
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการวางแผน
และการควบคุมการผลิต   กรณีศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรม 

 619 411 โลจิสติกส์และการ
จัดการโซ่อุปทาน 

3(3-0-6) ความหมาย และองค์ประกอบของการ
จัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน การวาด
รูปแบบกิจกรรมโลจิสติกส์ในองค์กร การ
คิดต้นทุนโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ และทักษะในการวางแผนการใช้  

   เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในการบูรณาการ
กิจกรรมโลจิสติกส์ การอธิบายบริบทของ
การด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์
ปัจจัยภายใน และภายนอกของห่วงโซ่
อุปทาน การวัดผลการจัดการโซ่อุปทาน 
โลจิสติกส์สีเขียว 

2.6 กลุ่มความรู้ด้านการบูรณา
การวิธีการทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ  ( Integration of 
Industrial Engineering 

619 312 การออกแบบการ
จัดการคลังสินค้า 

3(3-0-6)      หน้าที่ของคลังสินค้า การเลือกท าเล
ที่ตั้งคลังสินค้า การออกแบบผังคลังสินค้า 
การออกแบบชั้นวางสินค้า การตรวจ
นับสต็อคสินค้าในคลังสินค้า การดูแล
รักษาสินค้า ออกแบบระบบการหยิบ
สินค้าในคลังสินค้า บริหารงบประมาณใน
คลังสินค้า เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการ
จัดการคลังสินค้า 

 619 431 การออกแบบผัง
โรงงานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน : 619 231  การศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการ
จัดการและโลจิสติกส์ 
     บทน าของการออกแบบและวางผัง
โรงงาน การวิเคราะห์การออกแบบโรงงาน 
เบื้องต้น การวางแผนและออกแบบสิ่ง 

   อ านวยความสะดวกในโรงงาน ลักษณะ 
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   ทั่วไปของปัญหาด้านการวางผังโรงงาน 
การเลือกท าเลที่ ตั้ งของโรงงาน   การ
วิเคราะห์งาน การวิเคราะห์และออกแบบ 
การขนถ่ายวัสดุ เทคนิคการจัดเก็บวัสดุ
และคลังเก็บวัสดุ เศรษฐศาสตร์ของการ
ออกแบบ  การวิเคราะห์ความสมดุลของ
สายการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์    

   ประเภทพ้ืนฐานของการให้บริการและ
หน้าที่เสริมของผังโรงงาน การออกแบบ
โรงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

 619 441 โครงงาน
วิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 1 

1(0-3-0)      วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น  : 619 392 ก า ร
ฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 
     การเลือกหั วข้อวิจั ย การทบทวน
วรรณกรรมในด้านวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การ
วางแผนงานวิจัย เขียนโครงร่างงานวิจัย  
น าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

 619 443 โครงงาน
วิศวกรรมการจัดการและ 
โลจิสติกส์ 2 

2(0-6-0)      วิชาบังคับก่อน : 619 441 โครงงาน
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1 
     ด าเนินการท างานวิจัยตามโครงร่าง
งานวิจัยที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชา    
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ 1 เขียนรายงานผลการวิจัย 
น าเสนอผลงานวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                                 1(0-3-0) 

   CLO1 อธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 

 

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 
 619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                              1(1-0-2) 

   CLO1 บอกถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกรรม 
619 444 เตรียมสหกิจศึกษา                                                                                              1(0-3-0) 
   CLO 1 มีความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานในบริษัท 

 

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 
 619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์             3(3-0-6) 

   CLO1 แปลความหมายของงบการเงินเบื้องต้น    
619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา                                                                                    3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหน้าที่ และความส าคัญของวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Engineer) 
   CLO3 วางแผนการเจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 
619 323 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                               3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการและเครื่องมือในการสร้างทีมงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ 
   CLO2 มีทักษะการท างานเป็นทีม การสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างแรงจูงใจ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน                                                                          3(3-0-6) 
   CLO2 อธิบายแนวคิดในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรด้วยการจัดการโซ่อุปทาน 
   CLO3 น าความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์มาใช้เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 
 619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                              1(1-0-2) 

   CLO2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีการสื่อสารอย่างเหมาะสมในฐานะผู้น า และผู้ตาม 
619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม                                                                   1(0-3-0) 
   CLO2 น าเสนอข้อมูลสารสนเทศน์ด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ด้วยสเปรดชีท 
619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา                                                                                    3(3-0-6)- 
   CLO3 วางแผนการเจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   CLO4 เลือกผู้ขายที่ดีตามหลักการทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
619 351 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 1                                                   3(3-0-6) 
   CLO1 มีทักษะในการ ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวสอบ TOEIC ได้ 
   CLO2 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการในงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1                                                             1(0-3-0)  
   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   CLO2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง            
619 442 สัมมนา                                                                                                           1(1-3-0) 
   CLO1 มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ งานวิจัย บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ได้ด้วยตนเอง 
   CLO2 มีทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทความทางวิชาการ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2                                                             2(0-6-0) 
   CLO3 น าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 
   CLO4 มีทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
619 451 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 2                                                   3(3-0-6) 
   CLO1 มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง เพ่ือเตรียมตัวสอบ TOEIC ได้ 
   CLO2 มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในงานทางวิศวกรรมและโลจิสติกส์ 
   CLO3 มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารและน าเสนอแบบเป็นทางการในงานทางวิศวกรรมและโลจิสติกส์ 
619 491 สหกิจศึกษา                                                                                 6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง)  
   CLO3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   
   CLO4 น าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 
   CLO5 มีทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
 619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม                                                                   1(0-3-0)  

   CLO1 แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ด้วยสเปรดชีท 
619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2                                                             2(0-6-0)   
   CLO3 น าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 

 

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                                 1(0-3-0) 

   CLO2  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
619 351 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 1                                                   3(3-0-6) 
   CLO1 มีทักษะในการ ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวสอบ TOEIC ได้ 
   CLO2 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบไม่เป็นทางการในงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1                                                             1(0-3-0)  
   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   CLO2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
619 442 สัมมนา                                                                                                           1(0-3-0) 
   CLO1 มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ งานวิจัย บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ได้ด้วยตนเอง  
   CLO2 มีทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทความทางวิชาการ 
619 451 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์ 2                                                   3(3-0-6) 
   CLO1 มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังเพ่ือเตรียมตัวสอบ TOEIC ได ้
   CLO2 มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในงานทางวิศวกรรมและโลจิสติกส์ 
   CLO3 มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ส าหรับการสื่อสารและน าเสนอแบบเป็นทางการในงานทางวิศวกรรมและโลจิสติกส์ 

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และ 
         สิ่งแวดล้อม 

 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                                 1(0-3-0) 

   CLO2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการก่อร่างความคิดโดยใช้เครื่องมือการคิดพ้ืนฐานได้   
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                                 1(0-3-0)   
   CLO3 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
 

 



มคอ. 2   243 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                              1(1-0-2) 
   CLO1 บอกถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกรรม 
   CLO2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยมีการสื่อสารอย่างเหมาะสมในฐานะผู้น า และผู้ตาม 
619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                                 3(3-0-6) 
   CLO3 น าเสนอข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติเชิงอนุมานในงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  
619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา                                                                                    3(3-0-6) 
   CLO3 วางแผนการเจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า                                                                 3(3-0-6) 
   CLO 2 บอกถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้ 
619 315 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ                                                                               3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายลักษณะทั่วไปของการขนส่งหลายรูปแบบ 
   CLO2 อธิบายข้อดีข้อเสียของการขนส่งหลายรูปแบบได้ 
619 316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการบิน                                                                   3(3-0-6) 
   CLO1 บอกถึงกฎหมาย มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานร่วมกับอากาศยานบนภาคพ้ืนดิน 
619 323 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                               3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการและเครื่องมือในการสร้างทีมงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ 
   CLO2 มีทักษะการท างานเป็นทีม การสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างแรงจูงใจ 
619 332 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                        3(3-0-6) 
   CLO1 รู้กฎหมาย มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างานทางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
 



มคอ. 2   244 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
619 391 ศึกษาดูงาน                                                                                                      1(0-3-0) 
   CLO1 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
   CLO3 ปฏิบัติตนได้ตามหลักการความปลอดภัยในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                    1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
   CLO1 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   CLO4 ประยุกต์ใช้หลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ 
619 431 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                                                            3(3-0-6) 
   CLO3 ออกแบบผังโรงงานให้มีความปลอดภัย ตามหลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
619 444 เตรียมสหกิจศึกษา                                                                                              1(0-3-0) 
   CLO 1 มีความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานในบริษัท 
619 491 สหกิจศึกษา                                                                                 6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
   CLO3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                                 1(0-3-0) 

   CLO3 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                                 1(0-3-0) 

   CLO1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบได้ 

 

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้ 
 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                                 1(0-3-0) 

   CLO3 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 

 



มคอ. 2   245 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร                                                          3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการออกแบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านชีวอนามัย 
            ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้ 
619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบโลจิสติกส ์                                                      3(3-0-6) 
   CLO2 แก้ปัญหาระบบการจัดการและโลจิสติกส์ด้วยระบบการควบคุมอัตโนมัติ 
619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                               3(2-3-4) 
   CLO1 น าแผนภูมิการไหล (Flow Chart) หรือรหัสเทียม (Pseudo Code) มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 
619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน                                                                          3(3-0-6) 
   CLO3 น าความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์มาใช้เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1                                                             1(0-3-0)  
   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   CLO2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 

619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2                                                             2(0-6-0) 
   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
619 491 สหกิจศึกษา                                                                                 6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

PLO10 ประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1                                                                        3(3-0-6) 

   CLO1 อธิบายสมบัติทางพีชคณิตของการด าเนินการบนเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ได้ 
   CLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นได้ 

 



มคอ. 2   246 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
   CLO3 อธิบายความหมายของลิมิตของฟังก์ชันได้ 
   CLO4 บอกความต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องของฟังก์ชันได้ 
   CLO5 อธิบายความหมายในเชิงเรขาคณิตของอนุพันธ์ได้ 
   CLO6 หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชัน 
           ลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน และพีชคณิตและผลประกอบของฟังก์ชันเหล่านั้นได้ 
   CLO7 หาอนุพันธ์อันดับสูงได้ 
   CLO8 หาค่าต่ าสุดสูงสุดโดยการน าอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้ได้ 
   CLO9 หาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้กฎของโลปิตาลได้ 
   CLO10 หาปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันค่าจริงที่มีขอบเขตได้ 
   CLO11 หาปริพันธ์โดยการอินทิเกรตโดยการแทน และการอินทิเกรตทีละส่วนได้ 
   CLO12 หาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งโดยการน าปริพันธ์มาประยุกต์ใช้ได้ 
   CLO13 หาปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ช่วงการอินทิเกรตเป็นช่วงอนันต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่อินทิแกรนด์เป็น 
             ฟังก์ชันไม่มีขอบเขตบนช่วงของการอินทิเกรตและปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดผสมได้ 
511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2                                                                        3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายความหมายของอนุกรม อนุกรมลู่เข้า และอนุกรมลู่ออก 
   CLO2 หาค่าประมาณของฟังก์ชันโดยใช้สูตรของเทย์เลอร์ได้ 
   CLO3 หาอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันได้ 
   CLO4 อธิบายสมบัติทางพีชคณิตและเรขาคณิตของการด าเนินการบนเวกเตอร์ได้ 
   CLO5 เขียนสมการของเส้นตรงและระนาบที่ก าหนดให้ได้ 
   CLO6 หาค่าของลิมิตของฟังก์ชันสองตัวแปรเมื่อลิมิตหาค่าได้และแสดงว่าลิมิตของฟังก์ชันสองตัวแปรหาค่าไม่ได้ 



มคอ. 2   247 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
   CLO7 บอกความต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 
   CLO8 หาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 
   CLO9 ใช้กฎลูกโซ่ในการหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 
   CLO10 หาอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 
   CLO11 หาปริพันธ์ของฟังก์ชันสองตัวแปรบนโดเมนทั่วไปได้ 
   CLO12 แปลงสมการในระบบพิกัดฉากให้อยู่ในระบบพิกัดเชิงขั้วได้ 
   CLO13 หาปริพันธ์ของฟังก์ชันบนพิกัดเชิงขั้วได้ 
   CLO14 หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เหล่านี้ได้ 
              - สมการแบบแยกตัวแปรได้ 
              - สมการเอกพันธุ์ 
              - สมการเชิงเส้น 
   CLO15 น าความรู้เรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
514 112 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                  3(3-0-6) 
   CLO1 ผู้เรียนสามารถอธิบายและ/หรือแสดงการค านวณในสถนการณ์ต่าง ๆ เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์พ้ืนฐาน  
           เช่น กลศาสตร์ ของไหล แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
   CLO2 ผู้เรียนแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
514 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                      1(0-3-0) 
   CLO1 อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฟิสิกส์ มีความรู้พ้ืนฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ ที่น ามา 
           อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะได้ 
   CLO2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 



มคอ. 2   248 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม                                                                                             3(2-3-4) 
   CLO3  สามารถเขียนแบบภาพฉายออร์โธกราฟฟิก ภาพพิคทอเรียล ภาพตัด ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
   CLO4  สามารถให้รายละเอียดการให้ขนาดและความคลาดเคลื่อนในงานเขียนแบบเครื่องกล 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม                                                                                             3(3-0-6) 
   CLO1 วิเคราะห์ระบบแรง สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็งได้ 
   CLO2 วิเคราะห์แรงที่กระท ากับวัตถุจากของไหลได้ 
   CLO3 ค านวณหาจุดศูนย์กลางรูปทรงตลอดจนจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุได้ 
   CLO4 ค านวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุได้ 
   CLO5 ประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้ 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร                                                                                 3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการกฎข้อที่ 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิคส์ 
   CLO2 อธิบายหลักการ สมดุลมวล สมดุลพลังงาน สมดุลเอนโทรปี 
   CLO3 อธิบายพฤติกรรมการไหลของของไหล 
   CLO4 ประยุกต์ความรู้ทางกลศาสตร์มาค านวณการไหลของของไหล 
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม                                                3(3-0-6)  
   CLO1 อธิบายองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีที่สอดแทรกอยู่ในกระบวนการทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
   CLO2 อธิบายหลักการดุลมวลสารและพลังงาน 
   CLO3 อธิบายหลักการของหน่วยปฏิบัติการพ้ืนฐานในกระบวนการอุตสาหกรรม 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                                                                                         3(3-0-6) 
   CLO1 ค านวณและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
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   CLO2 ค านวณและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                                                                            1(0-3-0) 
   CLO1 ใช้ความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
   CLO2 ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิคส์และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการ 
           วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
   CLO3 ใช้ทักษะด้านปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิคส์และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์                                                                         3(3-0-6) 
   CLO1 แปลงปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ อย่างง่ายในให้อยู่ในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ได้ 
   CLO2 น าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุด 
619 331 การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                               3(3-0-6) 
   CLO1 น าหลักการทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้วางแผนและควบคุมการผลิต 
   CLO3 แสดงการบริหารโครงการด้วยหลักการทางวิสวกรรมศาสตร์ 
619 352 การสร้างแบบจ าลองและการหาค าตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์                                       3(3-0-6)    
   CLO1 ประยุกต์ใช้การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในปัญหาทางโลจิสติกส์ได้ 
619 414 การควบคุมสินค้าคงคลัง                                                                                       3(3-0-6)  
   CLO1 ค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของสินค้ารูปแบบต่าง ๆ 
   CLO4 ประยุกต์ใช้การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เชิงก าหนดของระบบสินค้าคงคลังได้    

619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1                                                             1(0-3-0) 

   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

   CLO2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
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PLO11 ประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติและวิศวกรรมศาสตร์ในการประเมินและวางแผนทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                                 1(0-3-0) 
   CLO1 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบได้ 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร                                                          3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการออกแบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านชีวอนามัย 
           ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้ 
614 371 การจ าลองสถานการณ์                                                                                         3(3-0-6) 
   CLO1 สามารถออกแบบขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล ทดสอบข้อมูล ตามหลักการการจ าลองสถานการณ์อย่างถูกต้อง 
614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง                                                                                        3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายแนวความคิดของการซ่อมบ ารุงทางอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (ทีพีเอ็ม)  
   CLO2 วิเคราะห์สถิติของความล้มเหลว ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการซ่อมบ ารุง และความพร้อมในการใช้งานได้ 
619 201 สถิติวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                                 3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายวิธีการการเก็บข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดการในงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
   CLO2 แปลความหมายข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา 
   CLO3 น าเสนอข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติเชิงอนุมานในงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                             3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายลักษณะการที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหวของร่างกายในการท างาน 
   CLO2 อธิบายการเก็บข้อมูลเวลาในการท างาน 
   CLO3 ค านวณหาเวลามาตรฐานในการท างาน 
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619 233 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์             3(3-0-6) 
   CLO1 แปลความหมายของงบการเงินเบื้องต้น    
   CLO2 ค านวณต้นทุนในงานการจัดการทางวิศวกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ 
   CLO3 เปรียบเทียบเลือกโครงการตามหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์                                                                         3(3-0-6) 
   CLO1 แปลงปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์อย่างง่ายในให้อยู่ในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ได้ 
619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม                                                                   1(0-3-0) 
   CLO1 แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ด้วยสเปรดชีท 
619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา                                                                                    3(3-0-6) 
   CLO2 วางแผนความต้องการวัสดุโดยอาศัยข้อมูลที่มีเพ่ือใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง    
   CLO3 วางแผนการเจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   CLO4 เลือกผู้ขายที่ดีตามหลักการทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า                                                                           3(3-0-6) 
   CLO1 ออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้า 
   CLO2 เลือกใช้เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า 
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า                                                                 3(3-0-6)   
   CLO1 อธิบายรูปแบบการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
   CLO3 เลือกใช้พาหนะ และก าหนดเส้นทางการขนส่งที่ท าให้เกิดต้นทุนต่ าที่สุด 
   CLO4 วางแผนการจัดเรียงสินค้าบนยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่า 
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619 321 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                3(3-0-6) 
   CLO1 จัดท าฐานข้อมูลส าหรับการจัดการข้อมูลส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
   CLO2 น าหลักการเหมืองข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
619 333 ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                       3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายระบบการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต 
   CLO3 เลือกวิธีการตรวจรับ และปล่อยสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
619 341 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์                                                               3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการและกรอบงานของการพัฒนาระบบสนันสนุนการตัดสินใจได้ 
   CLO2 ประยุกต์ใช้การพัฒนาระบบการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์ได้ 
   CLO3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าหรับค านวณทางคณิตศาสตร์ช่วยตัดสินใจในงานโลจิสติกส์ 
619 342 ปัญหาทางสโตคาสติกส์ในงานโลจิสติกส์                                                                     3(3-0-6) 
   CLO1 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในงานโลจิสติกส์ได้ 
   CLO2 ประยุกต์ใช้วิธีการหาค าตอบที่เหมาะสม ด้วยวิธีเมต้าฮิวลิสติกส์แก้ปัญหาทางสโตคาสติกส์ในงานโลจิสติกส์ได้ 
619 361 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง                                                                      3(3-0-6)     
   CLO1 เลือกใช้สถิติส าหรับการออกแบบการทดลอง 
   CLO2 เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
   CLO3 แปลผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการทดลองได้ 
619 362 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม                                                                               3(3-0-6)     
   CLO1 บอกถึงความแตกต่างของวิธีการพยากรณ์แบบต่าง ๆ 
   CLO2 ประยุกต์ใช้วิธีเชิงปริมาณและวิธีทางสถิติในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมได้ 
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   CLO3 ประยุกต์ใช้การจ าลองสถานการณ์ทางการพยากรณ์ได้ 
619 364 คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ                                                                          3(3-0-6)   
   CLO2 ประยุกต์ใช้สถิติในการประเมิน และการควบคุมคุณภาพในงานบริการได้   
619 415 วิศวกรรมโลจิสติกส์โซ่ความเย็น                                                                              3(3-0-6)   
   CLO1 อธิบายหลักการจัดการโซ่ความเย็น หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการโซ่ความเย็นได้ 
   CLO3 ระบุหลักความปลอดภัย กฎหมาย และมาตรฐานทางอาหาร ที่เก่ียวข้องในไทยและต่างประเทศ 
619 421 ลีนโลจิสติกส์                                                                                                    3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการการผลิตแบบลีน และเครื่องมือลีนได้ 
619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม                                                                        3(3-0-6) 
   CLO1 ออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ 
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1                                                            1(0-3-0)  
   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   CLO2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง     
619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2                                                             2(0-6-0) 
   CLO2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
619 461 การสร้างแบบจ าลองของระบบและวิเคราะห์                                                               3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายโครงสร้าง รูปแบบพฤติกรรมของระบบ และพลวัตของระบบเบื้องต้นได้ 
   CLO3 ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการจ าลองแบบในการแก้ปัญหาได้ 
619 491 สหกิจศึกษา                                                                                 6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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   CLO2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 

PLO 12 น าหลักการทางวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน 
 618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                                                                            1(0-3-0) 

   CLO1 ใช้ความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
   CLO2 ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิคส์และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการ 
            วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
   CLO3 ใช้ทักษะด้านปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิคส์และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                             1(1-0-2) 
   CLO1 บอกถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพวิศวกรรม 
619 202 กระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                             3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
   CLO2 อธิบายการปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยในการท างานกับเครื่องจักร 
619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                    1(0-3-0) 
   CLO1 ปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยในการท างานกับเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
   CLO2 มีทักษะในการใช้งานเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม 
619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบโลจิสติกส์                                                       3(3-0-6) 
   CLO2 แก้ปัญหาระบบการจัดการและโลจิสติกส์ด้วยระบบการควบคุมอัตโนมัติ 
619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า                                                                           3(3-0-6) 
   CLO1 ออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้า 
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619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า                                                                3(3-0-6) 
   CLO 2 บอกถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้ 
   CLO 4 วางแผนการจัดเรียงสินค้าบนยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่า 
619 314 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์                                                        3(3-0-6) 
   CLO 2 เลือกใช้เครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุได้อย่างเหมาะสม 
   CLO 3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง และการจัดเก็บ 
619 316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการบิน                                                                  3(3-0-6) 
   CLO2 อธิบายโครงสร้างของอากาศยานแบบต่าง ๆ 
   CLO3 ออกแบบการจัดวางสินค้าบนอากาศยานเพ่ือความปลอดภัย 
619 332 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                        3(3-0-6) 
   CLO1 บอกถึงกฎหมาย มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างานทางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
   CLO3 อธิบายหลักการการจัดการความปลอดภัยในงานทางวิศวกรรมและโลจิสติกส์ได้ 
   CLO4 ออกแบบ และเลือกระบบป้องกันอัคคีภัยในงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ได้ 
619 365 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต                                                         3(3-0-6 
   CLO1 อธิบายการเลือกกระบวนการผลิตและการออกแบบ เพ่ือความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ 
619 391 ศึกษาดูงาน                                                                                                      1(0-3-0) 
   CLO3 ปฏิบัติตนได้ตามหลักการความปลอดภัยในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                    1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
   CLO4 ประยุกต์ใช้หลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ 
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619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม                                                                         3(3-0-6) 
    CLO3 ออกแบบผังโรงงานให้มีความปลอดภัย ตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

PLO 13 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                                 1(0-3-0) 

   CLO1 อธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
614 411 วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้งานอุตสาหกรรม                                                               3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมในการใช้งานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตได้ 
619 101 วิศวกรรมพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                                 1(1-0-2) 
    CLO3 บอกชื่อเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในงานผลิตในอุตสาหกรรม 
619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                    1(0-3-0) 
   CLO2 มีทักษะในการใช้งานเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม 
619 232 การออกแบบระบบอัตโนมัติส าหรับระบบโลจิสติกส์                                                       3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายชนิดและรูปแบบระบบการควบคุมอัตโนมัติในงานการจัดการโลจิสติกส์ 
   CLO2 แก้ปัญหาระบบการจัดการและโลจิสติกส์ด้วยระบบการควบคุมอัตโนมัติ 

619 262 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ                                                                     2(1-3-2) 
    CLO1 ประยุกต์ใช้ software ในการเขียนแบบเครื่องกลได้ 
619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา                                                                                    3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหน้าที่ และความส าคัญของวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Engineer) 
619 314 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์                                                        3(3-0-6) 
   CLO 1 รู้จักเครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุชนิดต่าง ๆ 
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   CLO 2 เลือกใช้เครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุได้อย่างเหมาะสม 
619 315 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ                                                                               3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายลักษณะทั่วไปของการขนส่งหลายรูปแบบ 
   CLO2 อธิบายข้อดีข้อเสียของการขนส่งหลายรูปแบบได้ 
619 316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการบิน                                                                  3(3-0-6) 
   CLO2 อธิบายโครงสร้างของอากาศยานแบบต่าง ๆ 
619 317 การจัดการโครงการ                                                                                            3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายวัฏจักรของโครงการ และกระบวนการในการจัดการโครงการได้ 
   CLO2 ใช้หลักการการวิเคราะห์ข่ายงาน การหาสายงานวิกฤต เทคนิคประเมินและทบทวนก าหนดการ 
            ในการวางแผนโครงการได้ 
619 322 ระบบอัติโนมัติ                                                                                                  3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายขั้นตอนการออกแบบระบบการท างานอัตโนมัติได้ 
   CLO2 ประยุกต์ใช้ตัวอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้ในระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติ 
619 333 ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                       3(3-0-6) 
   CLO2 น าเครื่องมือคุณภาพไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 
619 364 คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ                                                                           3(3-0-6)   
   CLO1 อธิบายลักษณะของงานบริการและคุณภาพในงานบริการได้ 
   CLO3 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การวางแผน และการออกแบบ 
           กระบวนการในงานบริการได้ 
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 619 365 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการผลิต                                                         3(3-0-6) 
   CLO2 อธิบายประเภทของความเสียหาย การเลือกใช้วัสดุ เพ่ือการออกแบบเชิงวิศวกรรมได้ 
   CLO3 ประยุกต์ใช้วิศวกรรมควบขนาน การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (คิวเอฟดี) ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
619 391 ศึกษาดูงาน                                                                                                      1(0-3-0) 
   CLO2 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานในอุตสาหกรรม 
619 392 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                    1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
   CLO2 อธิบายขั้นตอนในการท างานภายในอุตสาหกรรมได้ 
   CLO3 ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการเสนอแนวทางในแก้ปัญหาอุตสาหกรรม 
619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน                                                                          3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายความหมายของการจัดการโช่อุปทาน และโลจิสติกส์ 
   CLO2 อธิบายแนวคิดในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรด้วยการจัดการโซ่อุปทาน 
   CLO3 น าความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์มาใช้เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
   CLO4 ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
619 412 การออกแบบระบบโลจิสติกส์                                                                                 3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการการออกแบบระบบโลจิสติกส์ การวางต าแหน่งของโลจิสติกส์ 
   CLO2 อธิบายทฤษฎีการบูรณาการโครงสร้างระบบโซ่อุปทานได้   
   CLO3 น าเทคนิคการออกแบบระบบมาใช้แก้ปัญหางานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
619 421 ลีนโลจิสติกส์                                                                                                    3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการการผลิตแบบลีน และเครื่องมือลีนได้ 
   CLO2 น าแผนภูมิสายธารคุณค่า (value stream mapping) ไปใช้ในการอธิบายกระบวนการโลจิสติกส์ได้ 
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    CLO3 น าเครื่องมือการผลิตแบบลีนเพ่ือปรับปรุงงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ได้ 
619 422 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1                                                  3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายแนวคิดของความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
   CLO2 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยแนวคิดขององค์ความรู้สมัยใหม่ได้ 
619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม                                                                         3(3-0-6) 
   CLO1 ออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ 
   CLO2 น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการออกแบบผังโรงงาน 
   CLO3 ออกแบบผังโรงงานให้มีความปลอดภัยตามหลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
619 432 การยศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                                   3(3-0-6) 
   CLO1 ระบุรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกายวิภาค ความสัมพันธ์ของระบบประสาทและการเคลื่อนไหวร่างกาย 
   CLO2 ประยุกต์ใช้หลักการการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ของเครื่องจักรในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ใช้โดยมนุษย์ได้ 
620 201 วัสดุวิศวกรรม                                                                                                   3(3-0-6) 
   CLO1 ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับวิศวกรรมส าหรับงานวิศวกรรมวัสดุ 
   CLO2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุทางวิศวกรรม 
           หลักต่าง ๆ ได ้ 
   CLO3 แปลความหมายของแผนภูมิสมดุลวัฏภาคได้ 
   CLO4 เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในงานของวัสดุวิศวกรรมหลักต่าง ๆ ได ้ 

PLO 14 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับงานด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม                                                                                             3(2-3-4) 

   CLO4  สามารถให้รายละเอียดการให้ขนาดและความคลาดเคลื่อนในงานเขียนแบบเครื่องกล 
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614 371 การจ าลองสถานการณ์                                                                                         3(3-0-6) 
   CLO2 สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบและทดลองข้อมูลการจ าลองสถานการณ์ได้อย่าง 
           ถูกต้อง 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์                                                                                     1(0-3-0) 
   CLO1 ใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบต่างๆ ได้ 
   CLO2 ทดสอบหาสมรรถนะของพัดลม ปั๊ม และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ 
618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                                                                             1(0-3-0) 
   CLO1 ใช้ความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
   CLO2 ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิคส์และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการ 
            วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
   CLO3 ใช้ทักษะด้านปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิคส์และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
619 231 การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                             3(3-0-6) 
   CLO3 ค านวณหาเวลามาตรฐานในการท างาน 
619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์                                                                         3(3-0-6) 
   CLO1 แปลงปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ อย่างง่ายในให้อยู่ในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ได้ 
   CLO3 น าโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับค านวณทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการ 
            และโลจสิติกส์    
619 261 ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม                                                                   1(0-3-0)    
   CLO1 แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ด้วยสเปรดชีท 
   CLO2 น าเสนอข้อมูลสารสนเทศน์ด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ด้วยสเปรดชีท 
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619 262 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ                                                                      2(1-3-2) 

   CLO1 ประยุกต์ใช้ software ในการเขียนแบบเครื่องกลได้ 

619 301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                3(2-3-4) 

   CLO1 น าแผนภูมิการไหล (Flow Chart) หรือรหัสเทียม (Pseudo Code)มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 

   CLO2 ประยุกต์ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูงมาสร้างโปรแกรมส าหรับแก้ปัญหา Logistics ได ้
619 311 การจัดการการจัดซื้อจัดหา                                                                                    3(3-0-6) 

   CLO1 อธิบายหน้าที่ และความส าคัญของวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Engineer) 
619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า                                                                           3(3-0-6) 
   CLO2 เลือกใช้เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า 
619 317 การจัดการโครงการ                                                                                            3(3-0-6) 
    CLO3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมในการจัดการโครงการได้ 
619 321 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                3(3-0-6) 
   CLO1 จัดท าฐานข้อมูลส าหรับการจัดการข้อมูลส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
   CLO2 น าหลักการเหมืองข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
619 341 ระบบสนันสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์                                                               3(3-0-6) 
   CLO3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าหรับค านวณทางคณิตศาสตร์ช่วยตัดสินใจในงานโลจิสติกส ์
619 342 ปัญหาทางสโตคาสติกส์ในงานโลจิสติกส์                                                                     3(3-0-6) 
   CLO2 ประยุกต์ใช้วิธีการหาค าตอบที่เหมาะสม ด้วยวิธีเมต้าฮิวลิสติกส์แก้ปัญหาทางสโตคาสติกส์ในงานโลจิสติกส์ได้ 
   CLO3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ปัญหาทางสโตคาสติกส์ได้ 
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619 352 การสร้างแบบจ าลองและการหาค าตอบที่เหมาะสมทางโลจิสติกส์                                       3(3-0-6) 
   CLO2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีทในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยการตัดสินใจในปัญหา 
            ทางโลจสิติกส์ได้ 
619 363 วิศวกรระบบ                                                                                                     3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายกระบวนการและการจัดการการออกแบบระบบได้ 
   CLO2 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบระบบได้ 
   CLO3 ประยุกต์ใช้วงจรชีวิตหรือวิศวกรรมควบขนานเพ่ือการออกแบบระบบส าหรับผลิตภัณฑ์ การบริการ 
           และระบบการจัดการได้ 
619 393 การเขียนโปรแกรมด้วยแมตแล็บ                                                                              3(2-3-4) 
   CLO1 น าโปรแกรมแมทแลบมาใช้ค านวณทางคณิตศาสตร์ 
   CLO2 ประยุกต์การเขียนโปรแกรมด้วยแมทแลบในงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกต์อย่างง่ายได้ 
619 394 การเขียนโปรแกรมด้วยไพทอน                                                                                3(2-3-4) 
   CLO1 น าโปรแกรมไพทอนมาใช้ค านวณทางคณิตศาสตร์ 
   CLO2 ประยุกต์การเขียนโปรแกรมด้วยไพทอนในงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกต์อย่างง่ายได้ 
619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน                                                                          3(3-0-6) 
   CLO4 ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
619 423 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2                                                  3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายแนวคิดของความรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
   CLO2 ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ 
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619 431 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม                                                                        3(3-0-6) 
   CLO2 เลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
619 432 การยศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์                                                   3(3-0-6) 
   CLO3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่ใช้โดยมนุษย์ได้ 
619 442 สัมมนา                                                                                                           1(1-3-0) 
   CLO1 มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ งานวิจัย บทความต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม ได้ด้วยตนเอง 
   CLO2 มีทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทความทางวิชาการ 
619 445 ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์                                                                              3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายนิยามและหลักการของปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ได้ 
   CLO2 แก้ปัญหาทางโลจิสติกส์และวิศวกรรมได้โดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ 
   CLO3 ประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์และวิศวกรรมได้  
619 461 การสร้างแบบจ าลองของระบบและวิเคราะห์                                                               3(3-0-6) 
   CLO2 ประยุกต์ใช้การสร้างตัวแบบจ าลองเพ่ือประเมินทางเลือกที่เหมาะสมกับปัญหาได้ 

PLO 15 ประยุกตใ์ช้ความรู้ด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ในการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร                                                         3(3-0-6) 

   CLO1 อธิบายหลักการออกแบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านชีวอนามัย 
           ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้ 
614 411 วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้งานอุตสาหกรรม                                                               3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมในการใช้งานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตได้ 
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614 641 วิศวกรรมคุณค่า                                                                                                 3(3-0-6)  
   CLO1 อธิบายหลักการของวิศวกรรมคุณค่าที่ส าคัญ 
   CLO2 ประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบกระบวนการผลิต 
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม                                                3(3-0-6)  
   CLO2 อธิบายหลักการดุลมวลสารและพลังงาน 
   CLO3 อธิบายหลักการของหน่วยปฏิบัติการพ้ืนฐานในกระบวนการอุตสาหกรรม 
619 203 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                     1(0-3-0) 
   CLO2 มีทักษะในการใช้งานเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม 
619 234 การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์                                                                         3(3-0-6) 
   CLO2 น าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุด 
619 312 การออกแบบการจัดการคลังสินค้า                                                                           3(3-0-6) 
   CLO1 ออกแบบระบบการจัดการคลังสินค้า 
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า                                                                 3(3-0-6) 
   CLO3 เลือกใช้พาหนะ และก าหนดเส้นทางการขนส่งที่ท าให้เกิดต้นทุนต่ าที่สุด 
   CLO4 วางแผนการจัดเรียงสินค้าบนยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่า 
619 323 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                               3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการและเครื่องมือในการสร้างทีมงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ 
   CLO2 มีทักษะการท างานเป็นทีม การสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างแรงจูงใจ 
619 331 การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                               3(3-0-6) 
   CLO1 น าหลักการทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้วางแผนและควบคุมการผลิต 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
   CLO3 แสดงการบริหารโครงการด้วยหลักการทางวิสวกรรมศาสตร์ 
619 332 วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับวิศวกรการจัดการและโลจิสติกส์                                        3(3-0-6) 
   CLO2 อธิบายหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
619 411 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน                                                                          3(3-0-6) 
   CLO4 ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
619 413 การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว                                                                                   3(3-0-6) 
   CLO1 บอกถึงความส าคัญของการจัดการโซ่อุปทานสีเขียวได้ 
   CLO2 บอกผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในโซ่อุปทานได้ 
   CLO3 ประยุกต์หลักการโซ่อุปทานสีเขียวในการออกแบบการจัดการโซ่อุปทาน 
619 415 วิศวกรรมโลจิสติกส์โซ่ความเย็น                                                                               3(3-0-6)   
   CLO1 อธิบายหลักการจัดการโซ่ความเย็น หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการโซ่ความเย็นได้ 
619 421 ลีนโลจิสติกส์                                                                                                     3(3-0-6) 
   CLO1 อธิบายหลักการการผลิตแบบลีน และเครื่องมือลีนได้ 
619 441 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 1                                                             1(0-3-0)  
   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   CLO2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
619 443 โครงงานวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2                                                             2(0-6-0) 
   CLO1 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   CLO2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง    

    หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร หากปรับเกินกว่า 1 ครั้ง  
                    ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปญัหาหรืออุปสรรคใดจึงจ าเป็นต้องปรับ CLOs มากกว่า 1 ครั้ง   


