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 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  1.1 รหัสหลักสูตร  25500081105988     
  1.2 ชื่อหลักสูตร 
         ภาษาไทย   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
      ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
  ชื่อย่อภาษาไทย   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Eng. (Industrial Engineering) 
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 
          หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือปฏิบัติการ  
 5.3 ภาษาที่ใช้    ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
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 5.4 การรับเข้าศึกษา   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ 
                  ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
          โดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มเปิดสอน 
          ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
  สภาวิชาชีพ............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่...........เดือน....................พ.ศ................ 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 
     8.1.1 วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
     8.1.2 วิศวกรความปลอดภัย 
     8.1.3 วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 
     8.1.4 วิศวกรซ่อมบ ารุง 
     8.1.5 วิศวกรโรงงาน 
     8.1.6 วิศวกรโลจิสติกส์ 
     8.1.7 วิศวกรขาย 
     8.1.8 วิศวกรออกแบบ 
     8.1.9 วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร 
8.2 นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 9.1 นายสิทธิชัย  แซ่เหล่ม 
                เลขประจ าตัวประชาชน 3-5699-00238-XX-X 
      ต าแหน่ง   อาจารย์ 
      คุณวุฒ ิ Ph.D. (Manufacturing Engineering) 
     University of Nottingham, UK (2003) 
      วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533) 
 9.2 นายปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ  
      เลขประจ าตัวประชาชน 3-1020-02751-XX-X 
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       คุณวุฒ ิ วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)   
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543) 
   วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2540) 
 9.3 นายสุขุม  โฆษิตชัยมงคล  
                เลขประจ าตัวประชาชน 3-7301-00036-XX-X 

     ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       คุณวุฒ ิ วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)   
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2540) 
   คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2533) 

9.4 นางสาววรฤทัย  ชูเทียร  
      เลขประจ าตัวประชาชน  3-1799-00015-XX-X 
      ต าแหน่ง   อาจารย์ 
      คุณวุฒ ิ Ph.D. (Industrial Engineering)  
   Oregon State University, USA (2014) 
    M.S. (Engineering Management)  
    Portland State University, USA (2008)  
    วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
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 9.5 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ทองหยวก  
      เลขประจ าตัวประชาชน  1-7399-90082-XX-X 
      ต าแหน่ง   อาจารย์ 
      คุณวุฒ ิ วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
          จากการเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรม 3.0 เป็น อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ (automation) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต เน้นที่การใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเครื่องจักร (machine-to-machine หรือ M2M) และการใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( IoT) เข้ามาช่วยในการควบคุมกระบวนการผลิต ท าให้วิธีการท างานใน
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศได้
เริ่มน าระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการด าเนินงานอัตโนมัติเต็ม
รูปแบบ แต่ในไม่กี่ปีข้างหน้าระบบอัตโนมัติ (automation) จะเข้ามามีบทบาทในอุตสากรรมการผลิตเป็น
อย่างมาก ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน 
กระบวนการผลิตและด าเนินการต่าง ๆ สามารถควบคุมได้ในระยะไกล แรงงานคนที่เคยเป็นแรงงานหลัก
ในกระบวนการผลิตจะเปลี่ยนแปลงไป การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจะถูกน ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น 
ดังนั้น การพัฒนาวิศวกรอุตสาหการที่จะเป็นส่วนส าคัญในอุตสาหกรรมการผลิตควรมุ่งเน้นที่การเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตอัตโนมัติ ระบบการท างานร่วมระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร การ
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับระบบอัตโนมัติ การบ ารุงรักษาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต และ
การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ตอบรับกับระบบอัตโนมัติ ที่เน้นการท างานร่วมกับ
เครื่องจักร นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับปรุงระบบการผลิตและด าเนินการอยู่ตลอดเวลา วิศวกรอุตสาหการจึงควรมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือใช้ในการติดตามการท างานและตัดสินใจอย่างมีเหตุและผล รวมไปถึงการที่วิศวกรสามารถค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่ ๆ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้และสามารถน ามาใช้ในการท างานของตนเองได้  
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  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        การเปิดการค้าเสรีอาเซียนท าให้มีการหลั่งไหลของประชากร นักลงทุน และแรงงาน
ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้น วิศวกรในประเทศจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง (Global mindset) 
และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลได้ รวมทั้งวิศวกรต้องมีความเชี่ยวชาญในหลัก
วิชาการ สามารถคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ นอกจากนี้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิธีการท างานของวิศวกรย่อม
เปลี่ยนแปลงไป การท างานแบบทีมเสมือน (Virtual team) จะเข้ามามีบทบาทในการท างานมากขึ้น การ
แก้ไขปัญหาที่ต้องการความรวดเร็วและความสร้างสรรค์พ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่  ๆ แต่ผ่าน
กระบวนการคิดอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิผลในการด าเนินการมาก   
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
        ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเข้าใจการท างานของระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการที่สนับสนุนระบบ
การผลิตอัตโนมัติ รวมไปถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่
หลากหลาย หลักสูตรมุ่ ง เน้นการผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ งานทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ และสามารถน าความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างเหมาะสม  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
        การออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข้อที่ 1 พัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
ประเทศและของโลก และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมุ่งเน้นการผลิตวิศวกร  
อุตสาหการที่สามารถน าความรู้และทักษะเฉพาะทาง และความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการท างานและสร้าง
ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศ    
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
        13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน ดังนี้ 
      13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

     13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  4 รายวิชา 
   511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1  3(3-0-6) 
     (Calculus for Industrial Engineers I) 
    511 116  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2  3(3-0-6) 
       (Calculus for Industrial Engineers II) 
 514 112  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)   
  (Fundamental Physics for Industrial Engineering) 
 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 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
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)  
      13.1.5 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
จ านวน 2 รายวิชา 
 616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
   (Knowledge and Principle for Industrial Processes) 
 616 181 ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรมเบื้องต้น  1(0-3-0) 
   (Basic Industrial Process Laboratory) 
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               13.1.6 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์  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) 
              13.1.7 หมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ จ านวน 1 รายวิชา 
 620 101 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
    (Engineering Materials)  
         13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอ่ืน 
        ภาควิชาที่เปิดสอนให้ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวน 1 รายวิชา 
        614 201     เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 
             (Engineering Drawing) 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
      ผลิตบัณฑิตในด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ การจัดการ การผลิต  การวิจัย 
และท างานในวิชาชีพได้จริง โดยไดน้ าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร "จัดการศึกษาให้ผู้เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น า ผสานศาสตร์
และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม"   
 1.2 ความส าคัญ 
      อุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ มีการแข่งขันที่สูง การที่จะแข่งขันได้ในตลาด  
ผู้ประกอบการจะต้องมีความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการท างาน เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพของงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า  ดังนั้นหลักสูตรต้องมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  
ความสามารถที่ทันสมัย รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทางด้านการผลิต
และการจัดการ มีทักษะในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์การ
ออกแบบการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
การปรับปรุงระบบการผลิตและการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสามารถในการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ลดต้นทุนการผลิต 
 1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
       1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
               1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถท้ังด้าน
การจัดการและการผลิต  
              2) เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิศวกรรม 
อุตสาหการ 
             3) เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและต่อ
สังคมรวมทั้งมีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม และเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
             4) เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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     1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (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
ประกอบธุรกิจและทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสาร
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบท
การสื่อสารที่หลากหลาย 

         

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ 

        

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองและการด าเนินชีวิต 

        

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

        

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (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 เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 

        

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพวิศวกร 
        

PLO11 ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจโดย
ค านึงถึงผลกระทบเชิงวิศวกรรม
ต่อบริบทของสังคม ของโลก 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

        

PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ เพ่ือก าหนด
กรอบแนวความคิดทาง
วิศวกรรมได้ 

        

PLO13 ออกแบบการทดลองทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

        

PLO14 วิเคราะห์และแปรผลที่ได้จาก 
การทดลองทางด้านวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

        

PLO15 ประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรมและกระบวนการผลิต 
โดยค านึงถึงข้อก าหนดด้าน     
ชีวอนามัย ความปลอดภัย 
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ 
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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 
PLO16 เลือกใช้ความรู้และเครื่องมือ

ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่ทันสมัยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานใน
ภาคอุตสาหกรรมโดยค านึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

        

 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถท้ังด้านการ
จัดการและการผลิต 

       

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และ  
มีความสามารถในการพัฒนาและ        
วิจัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

       

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อ 
หน้าที่ของตนเองและต่อสังคมรวม 
ทั้งมีความเป็นผู้น า มีคุณธรรม และ
เป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

       

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตผู้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ อว. ก าหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2.  รายงานผลการประเมิน 
     หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร 
และสถานประกอบการ 

1.  รายงานผลการประเมิน 
    ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.  เอกสารการปรับปรุงแก้ไข 
    หลักสูตร 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญภายในระยะเวลา 2 ปี 

1.  เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่ 
    อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการ   
    จัดการเรียนการสอนที่เน้น   
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.  พัฒนาระบบสารสนเทศที่ 
    สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย 
    ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.  ส่งเสริมการประเมินผลที่ 
    เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
4.  จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 
    ที่เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5   
    ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่คณาจารย์ 
2.  ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
    การจัดการสอนที่เน้นผู้เรียน 
    เป็นส าคัญ 
3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ   
    ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน 
    การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ

ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ภายในระยะเวลา 2 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์
และสื่อสาร 

1.  จ านวนโครงการการพัฒนา 
    ทักษะการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 

2.  ระดับความพึงพอใจของ 
    นักศึกษาต่อทักษะการสอน 
    ของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ 
    ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
      จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
      มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ
ไม่น้อยกว่า 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 วิจัยและ
นวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ 
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
      2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
      2.3.1 ปัญหาการปรับตัว 
      การด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากการด าเนินชีวิตมัธยมศึกษาหลาย
ประการ เช่น การแข่งขันในการเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ความอิสระในการใช้ชีวิต ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก
การที่นักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน เมื่ออยู่ห่างจากผู้ปกครองนักศึกษาจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น เพ่ือที่จะปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  ซึ่งนักศึกษาบางคนใช้
เวลาไปอย่าง  ไม่เกิดประโยชน์ เช่น เล่นเกมส์ เที่ยวเตร่ เป็นต้น ปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อตัวนักศึกษาท้ังในด้านการเรียนและการเงิน 
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      2.3.2  ปัญหาการเรียน 
              วิธีเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นวิธีที่ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบสูงต้องทบทวนบทเรียน
และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง  กอปรกับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่จะมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอยู่มาก 
เช่น กิจกรรมซ้อมเชียร์ และการต้อนรับน้องใหม่ เป็นต้น  ท าให้นักศึกษาใหม่พบปัญหาด้านการเรียน เช่น 
เรียนไม่ทันเพ่ือน ไม่สามารถท าการบ้านได้ หรือมีคะแนนสอบต่ ากว่าที่ควร 
         2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1  ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด รวมทั้งมีนักศึกษารุ่นพ่ีคอยให้
ค าแนะน าในเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2.4.2  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ จัดให้มีการสอนปรับพ้ืนฐานให้กับ
นักศึกษาในช่วงก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาต้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจในกลุ่มของรายวิชาพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น  อีกทั้งปรับระดับความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาให้ทัดเทียมกัน 
         2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
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 
ค่าธรรมเนียมหน่วยกิต 
แบบเหมาจ่าย 

1,140,000  2,280,000  3,420,000  4,560,000  4,560,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวมรายรับ 2,140,000 3,280,000 4,420,000 5,560,000 5,560,000 
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   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก. งบด าเนินการ      
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 945,000 992,000 1,041,000  1,094,000  1,150,000  
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 
ทุนการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย -  - - - - 

รวม (ก)   1,095,000  1,192,000  1,291,000  1,394,000  1,500,000  
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 500,000  500,000 500,000 500,000 500,000 

ค่าครุภัณฑ์เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร 

300,000  300,000 300,000 300,000 300,000 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
รวม (ข) 800,000  800,000 800,000 800,000 800,000 

รวม (ก)+(ข) 1,895,000  1,992,000  2,091,000  2,194,000  2,300,000  
จ านวนนักศึกษา 60  120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 31,583  16,600  11,617  9,142  9,583 

  หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี 31,583 บาท ต่อปี 
  2.7 ระบบการศึกษา 
      [  / ] แบบชั้นเรียน 
      [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
      [    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
      [    ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
      [    ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
      [    ] อ่ืน ๆ (ระบุ) 
                  หมายเหตุ: มีการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาเป็นรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ 
  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ .ศ. 

2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
      หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา 
คือ แผนการศึกษาปกติและแผนการศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งทั้งสองแผนการศึกษามีความแตกต่างกันคือ 
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษามา ประยุกต์ใช้งานจริงใน
โรงงานอุตสาหกรรมในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งนักศึกษาจะฝึกสหกิจศึกษาในต าแหน่งวิศวกรของ
โรงงานอุตสาหกรรม  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษาที่จะเลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องมีผลการเรียนดีและสนใจที่จะเข้าร่วม
แผนสหกิจศึกษา โดยแจ้งความประสงค์กับหลักสูตรได้หลังจากจบการศึกษาชั้นปีที่ 2 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
              3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ) 
        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
            วชิาบังคับ    จ านวน      24  หน่วยกิต 
            วชิาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
        หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า   104  หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน       42  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน          56 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
         หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
        3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร (สหกิจศึกษา) 
         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
             วิชาบังคับ    จ านวน               24  หน่วยกิต 
             วิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
         หมวดวิชาเฉพาะ           จ านวนไม่น้อยกว่า        104  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน                42  หนว่ยกิต 
   กลุ่มวิชาบังคับ   จ านวน               62  หนว่ยกิต 
         หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต 
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  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 

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 – SU409         วิชาบังคับ 

     SU410 – SU499        วิชาเลือก  
  หมวดวิชาเฉพาะ 
ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
 เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 

   511  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
   514  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
   600  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   614  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 
            การจัดการ     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   615  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
                                      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   616  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
                                      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   618  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  
                                      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   619  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                                      และการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   620  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี  ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ                           
                                      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           เลขสามหลักหลังเป็นเลขบอกรหัสวิชาดังนี้   
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   เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
   1   =   ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่  1, 2 
   2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่  2 
   3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่  3 
   4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่  4 
   เลขตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มของรายวิชา  คือ 
     0 = กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านพื้นฐานวิศวกรรม 

1 = กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านวัสดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต 
2 = กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย 
3 = กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านระบบคุณภาพ 
4 = กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
5 = กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านการจัดการการผลิต   

     6 = กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านการออกแบบวิศวกรรม 
  7 = กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรม 
      อุตสาหการ 
     9       =  กลุ่มวิชาทางความรู้ด้านอื่น ๆ 
   เลขตัวที่สาม หมายถึงล าดับที่ของรายวิชา    
        3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
         รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
         รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
         การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
            การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
        ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
(บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหาร
ด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 
  จ านวนหน่วยกิต    = บ + ป + น 
                       3 
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  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

   เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 
        3.1.3.3 รายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
          วิชาบังคับ  จ านวน  24  หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
SU101  ศิลปะศิลปากร                                                              3(3-0-6) 

          (Silpakorn Arts)  
SU102   ศิลปากรสร้างสรรค์                                                        3(3-0-6) 

          (Creative Silpakorn) 
SU151   ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ      3(3-0-6) 
  (Understanding Ancient World Civilization) 
SU152   ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
  (Thai Wisdom and Creativity) 
SU153   สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
  (Basic Aesthetics) 
SU154   การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก     3(3-0-6) 
  (Design and Creation in Oriental Arts) 
SU155   มองกรุงเทพผ่านศิลปะ        3(3-0-6) 
  (Understanding Bangkok through Its Art) 
SU156   ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 
   (Art in Thai Society and Culture) 
SU157   วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   (Culture in Everyday Life) 
SU158   การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
   (Exercise for the Quality of Life) 
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   กลุ่มวิชาภาษา   

SU201*  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล                                                   3(2-2-5) 
          (English in the Digital Era) 

SU202*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ                                    3(2-2-5) 

          (English for International Communication) 
SU203   ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์                                         3(3-0-6) 

          (Creative Communication Skills) 
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     3(3-0-6)  
  (English for Science and Technology)  
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป และ
รายวิชา SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 ขึ้นไป หรือมีผล การ
ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเท่าตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รั บยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S (Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น ามาค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 

 
   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) 
       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)  
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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) 
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  กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษท่ี 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) 
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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 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3(3-0-6) 
  และการสื่อสาร 
  (Computer, Information Technology and Communication  
  Literacy) 
SU135   ศิลปะการด ารงชีวิต       3(3-0-6)  
  (Art of Living)  
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) 
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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      3(3-0-6) 
  (Understanding Ancient World Civilization) 
SU152   ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
  (Thai Wisdom and Creativity) 
SU153   สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
  (Basic Aesthetics) 
SU154   การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก     3(3-0-6) 
  (Design and Creation in Oriental Arts) 
SU155   มองกรุงเทพผ่านศิลปะ        3(3-0-6) 
  (Understanding Bangkok through Its Art) 
SU156   ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 
   (Art in Thai Society and Culture) 
SU157   วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   (Culture in Everyday Life) 
SU158   การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
   (Exercise for the Quality of Life) 
 

กลุ่มวิชาภาษา   
SU210  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น    3(3-0-6) 
  (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
SU211  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน    3(3-0-6) 
  (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม     3(3-0-6)  
  (French for Cultural Communication)  
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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     3(3-0-6)  
  (English for Science and Technology)  
 

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU310  การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
  (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 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)  
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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) 
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  การตลาดและการเงินพ้ืนฐานส 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 (ปกติ และสหกิจศึกษา) จ านวน 42 หน่วยกิต  
ประกอบด้วย 
511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1     3(3-0-6) 
    (Calculus for Industrial Engineers I) 
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511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2     3(3-0-6) 
    (Calculus for Industrial Engineers II) 
514 112 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ     3(3-0-6) 
    (Fundamental Physics for Industrial Engineering) 
514 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ   1(0-3-0) 
    (Fundamental Physics Laboratory for Industrial Engineering) 
614 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ    2(1–3-2) 

(Introduction to Industrial Engineering) 
614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ    3(2-3-4) 
  (Computer Programming for Industrial Engineers) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-4) 
  (Engineering Drawing) 
614 202 สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering Statistics) 
614 211 กระบวนการผลิต        3(3-0-6) 
  (Manufacturing Processes)     
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต      1(0-3-0) 
  (Manufacturing Processes Laboratory) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร      3(3-0-6) 
  (Thermofluids for Engineers) 
616 101  องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
    (Knowledge and Principle for Industrial Processes) 
616 181  ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรมเบื้องต้น    1(0-3-0) 
    (Basic Industrial Process Laboratory) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 121   ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน      1(0-3-0) 
    (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
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         (2) กลุ่มวิชาบังคับ 
               2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ)  จ านวน 56 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
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) 
614 251 การวิจัยด าเนินงาน       3(3-0-6) 
  (Operations Research) 
614 291 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1    3(3-0-6) 
  (English for Industrial Engineering I) 
614 301 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 

 (Industrial Data Analysis)  
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ      1(0-3-0) 

 (Materials Testing Laboratory) 
614 312 เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0     3(2-3-4) 
  (Manufacturing Technology in Industry 4.0) 
614 313 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 
  (Industrial Automation) 
614 314 ปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติ     1(0-3-0) 

(Automation System Control Laboratory ) 
614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
  (Industrial Work Study) 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
  (Safety Engineering) 
614 331 ระบบคุณภาพ        3(3-0-6) 
  (Quality System) 
614 341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Economy) 
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต      3(3-0-6) 
  (Production Planning and Control) 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
  (Energy and Environmental Management for Engineers) 
614 361 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

 (Industrial Plant Design) 
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614 362 การออกแบบทางวิศวกรรม      3(2-3-4) 
  (Engineering Design) 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม            1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
  (Industrial Training) 
614 392 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2    3(3-0-6) 
  (English for Industrial Engineering II) 
614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง       3(3-0-6) 
  (Maintenance Engineering) 
614 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1      1(0-3-0) 
  (Industrial Engineering Project I) 
614 492 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2      2(0-6-0) 
  (Industrial Engineering Project II) 
614 495 การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม    3(3-0-6) 
    (Project Management and Innovation Management) 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร     1(0-3-0) 
  (Thermofluids Laboratory for Engineers) 
 
               2.2 กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา)  จ านวน 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
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) 
614 251 การวิจัยด าเนินงาน       3(3-0-6) 
  (Operations Research) 
614 291 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1    3(3-0-6) 
  (English for Industrial Engineering I) 
614 301 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 

 (Industrial Data Analysis)  
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ      1(0-3-0) 

 (Materials Testing Laboratory) 
614 312 เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0     3(2-3-4) 
  (Manufacturing Technology in Industry 4.0) 
 
หมายเหตุ: * หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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614 313 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 
  (Industrial Automation) 
614 314 ปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติ     1(0-3-0) 

(Automation System Control Laboratory ) 
614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
  (Industrial Work Study) 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
  (Safety Engineering) 
614 331 ระบบคุณภาพ        3(3-0-6) 
  (Quality System) 
614 341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Economy) 
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต      3(3-0-6) 
  (Production Planning and Control) 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
  (Energy and Environmental Management for Engineers) 
614 361 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

 (Industrial Plant Design) 
614 362 การออกแบบทางวิศวกรรม      3(2-3-4) 
  (Engineering Design) 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม            1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
  (Industrial Training) 
614 392 ภาษาอังกฤษการสื่อสารส าหรับวิศวกร 2     3(3-0-6) 
  (English for Industrial Engineering II) 
614 393 เตรียมสหกิจศึกษา                 1(0-3-0) 
  (Preparation for Cooperative Education) 
614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง       3(3-0-6) 
  (Maintenance Engineering) 
614 493 สหกิจศึกษา                6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
  (Cooperative Education)   
614 494 โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา      2(0-6-0) 
    (Co-Operative Education) 
 
หมายเหตุ: * หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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614 495 การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม    3(3-0-6) 
    (Project Management and Innovation Management) 
615 225 ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร     1(0-3-0) 
  (Thermofluids Laboratory for Engineers) 
 
                   (3) กลุ่มวิชาเลือก  
  กลุ่มวิชาเลือก (ปกต)ิ  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาแขนงใด
แขนงหนึ่งหรือหลายแขนงวิชาต่อไปนี้ 
  แขนงด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 
614 411 วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้งานอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
    (Engineering Materials for Industrial Applications) 
614 412 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตส าหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี           3(2-3-4) 
  (Computer Aided Manufacturing for CNC Machining) 
614 413 วิศวกรรมเครื่องมือกล                 3(3-0-6) 

 (Tool Engineering) 
614 496  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1     3(3-0-6)
  (Selected Topics in Industrial Engineering I) 
 

แขนงด้านการปรับปรุงระบบการผลิตและการด าเนินการ 
614 371 การจ าลองสถานการณ์       3(3-0-6) 
    (Simulation) 
614 421 การยศาสตร์        3(3-0-6) 
  (Ergonomics)  
614 452 ระบบการผลิตแบบลีน       3(3-0-6) 
  (Lean Manufacturing Systems) 
614 453 ปัญญาคณาในระบบการผลิต      3(3-0-6) 
  (Computational Intelligence in Manufacturing Systems) 
614 454 การจัดตารางการผลิตและการจัดล าดับการผลิต    3(3-0-6) 
  (Production Scheduling and Sequencing) 
614 461 วิศวกรรมคุณค่า        3(3-0-6) 
  (Value Engineering) 
614 462 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง     3(3-0-6) 
  (Experimental Design and Analysis) 
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614 497 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2     3(3-0-6)
  (Selected Topics in Industrial Engineering II) 
   

แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการ  
614 455 กฎหมายอุตสาหกรรม       3(3-0-6)
  (Industrial Laws) 
614 456 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6)
  (Team Building and Human Resource Management) 
614 498 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3     3(3-0-6)
  (Selected Topics in Industrial Engineering III) 
 
 หมวดวิชาเลือกเสรี (ปกติ และสหกิจศึกษา)  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หรือวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ถ้า
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องน าไปคิดค่าระดับ
เฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษา 
หมายเหตุ การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
          3.1.4.1  แผนการศึกษา (ปกติ) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
SU301 
SUXXX 

พลเมืองตื่นรู้ 
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(3-0-6) 
3 

511 115 
514 112 
514 113 
614 101 

แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 
ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  
ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ 

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

รวมจ านวน 21 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 
SU203 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

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

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 3(3-0-6) 
614 191 
616 101 
616 181 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

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

รวมจ านวน 22 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
SUXXX วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
600 201 
614 201 
614 202 

ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 
เขียนแบบวิศวกรรม 
สถิติวิศวกรรม 

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

615 112 
618 120 
618 121 

กลศาสตร์วิศวกรรม 
วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

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

รวมจ านวน 20 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
600 202 
614 211 
614 212 
614 251 
614 291 
615 224 
615 225 
620 101 

ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 
กระบวนการผลิต 
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
การวิจัยด าเนินงาน 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
วัสดุวิศวกรรม 

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

รวมจ านวน 18 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ 1(0-3-0) 
614 312 เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 3(2-3-4) 
614 313 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
614 331 ระบบคุณภาพ 3(3-0-6) 
614 341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
614 392 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 19 
 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

614 301 
614 314 

การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติ   

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

614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
614 361 
614 362 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบทางวิศวกรรม 

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

รวมจ านวน 19 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
 
หมายเหตุ: * หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
รวมจ านวน - 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
614 491 
…………… 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

1(0-3-0) 
6 

…………… วิชาเลือกเสรี 6 
รวมจ านวน 13 

 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
614 451 
614 492 
614 495 

วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2  
การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม 

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

รวมจ านวน 8 
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          3.1.4.2  แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
SU301 
SUXXX 

พลเมืองตื่นรู้ 
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3(3-0-6) 
3 

511 115 
514 112 
514 113 
614 101 

แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 
ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ  
ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ 

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

รวมจ านวน 21 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 
SU203 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

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

SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
511 116 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 3(3-0-6) 
614 191 
616 101 
616 181 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 
องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

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

รวมจ านวน 22 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
SUXXX วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
600 201 
614 201 
614 202 

ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 
เขียนแบบวิศวกรรม 
สถิติวิศวกรรม 

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

615 112 
618 120 
618 121 

กลศาสตร์วิศวกรรม 
วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

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

รวมจ านวน 20 
 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
600 202 
614 211 
614 212 
614 251 
614 291 
615 224 
615 225 
620 101 

ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 
กระบวนการผลิต 
ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
การวิจัยด าเนินงาน 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
วัสดุวิศวกรรม 

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

รวมจ านวน 18 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ 1(0-3-0) 
614 312 เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 3(2-3-4) 
614 313 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
614 331 ระบบคุณภาพ 3(3-0-6) 
614 341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
614 392 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 19 
 

 
ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

614 301 
614 314 

การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติ   

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

614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
614 361 
614 362 
614 393 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
การออกแบบทางวิศวกรรม 
เตรียมสหกิจศึกษา 

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

รวมจ านวน 20 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
หมายเหตุ: * หมายถึง นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม 1*(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
รวมจ านวน - 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

614 493 
614 494 

สหกิจศึกษา 
โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา 

6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
2(0-6-0) 

รวมจ านวน 8 
 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 
614 495 การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
…………… วิชาเลือกเสรี 6 

รวมจ านวน 12 
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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 ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรม

สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามท่ีดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะ
การเรียนรู้และการท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา  
การปลูกฝังเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา  โครงการ
สร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการ
เปลี่ยนแปลง  

  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) 
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่ เป็น

นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบ
เนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ 
ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย   
ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

  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 ความเป็น

พ้ืนที่ 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 าถามเพ่ือสร้างและ

แสวงหาความรู้ 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 าคัญของเทคโนโลยีที่

ขับเคลื่อน สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  
ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและ
โครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และเทคโนโลยีอ่ืน 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)  
  ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย  องค์ประกอบอาหาร 

สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหาร
กับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและ
บรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

  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              

การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี 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 และสถาปัตยกรรมจาก

ปัจจัยของปรัชญา 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 

คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะ
และมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  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) 
  ความรู้ พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และ

อาเซียน เริ่มตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
  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 

ด้านคุณธรรม 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 อาชีพและ

การด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและ
กันและการอยู่ร่วมกัน 

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

ทางธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อ
สังคมโลก 

  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 การคิดเชิง

วิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การ
คิดแบบสร้างสรรค์ 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 าหรับเป็นต้นแบบแก่
ผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

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

วัฒนธรรม  ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

  Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from 
culture to culture; understanding of symbolism in the 21 st century through 
various contemporary media; lifelong learning in changing situations. 

  
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ใน

ความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

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

การคิด ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและ
สังคม 

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

การวิเคราะห์และการน 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  การสังเกตการณ์
ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ในสหัสวรรษที่ 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.     
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SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
  การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์

น้ าใช้ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย 
การจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือน 

  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. 

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

ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค ์การรักษาความมั่นคง    
   กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  
   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  บทบาทและความ

รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม  การคิดเชิงวิเคราะห์  การสื่อสารและการแสดงออก  การ
สร้างความสุขให้กับชีวิต แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการ
ท 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. 
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SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พ้ืนฐาน

ของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ 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 เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ม  ใน

อนาคต อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความ
ปลอดภัย 

  Evolution of communication technology; current and future trends of 
communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; 
threats and security. 

  
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ  

การส่งจ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การ
ประเมินความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงาน
และโรงงานอุตสาหกรรม 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. 
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SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนา

ภาวะผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ        
มนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและการ
ควบคุม และการจัดการความเครียด 

  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 การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อน

และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของ
แหล่งพลังงานทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

  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. 

 
 SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
  ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอนการ

แก้ไขปัญหา  ขั้นตอนวิธี  การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิง
วิกฤตและแนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มา
ของข้อมูล 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. 
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SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลัก

ของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน 
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง 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 การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือ  

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

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

ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการ
ความเครียด ความส าคัญของคุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ 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. 
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SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
  ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณา

จากพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย 
รวมทั้งเงื่อนไขและปัญหาต่าง  ๆที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้ม
และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

  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 ความเป็นมาของโครงการ

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ 
และวิศวกรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

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

วิธีการสร้าง ภาพและเสียงทีมี่การผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
  Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works.
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SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society)  
  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดก

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมือง
การปกครอง 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 econom 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 addication. 

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

เป็นมาประเภท และสไตล์การน าเสนอ เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ใน
ฐานะผู้ชม 

  Basic elements of selected films: structure, history, genre, and styles of 
presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of the 
films. 

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

ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  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  ประวัติแนวคิด

และทัศนะทางด้านความงามของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความคิดและความ
เข้าใจในด้านความงาม  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการ
ประเมินคุณค่าความงามทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และในชีวิตประจ 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  ในช่วงเวลาและพ้ืนที่  

ต่าง ๆ  การผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านรูปแบบและ
ลักษณะเฉพาะเพ่ือเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ 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. 

 
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. 
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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 รวมทั้งความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในชีวิตประจ 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 หลักการและ

ทฤษฎีการออกก าลังกาย ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต  ความส าคัญของการ
ออกก าลังกายกับคุณภาพชีวิต 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  หรือมีผล  
                          การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า   ตั้งแต่ระดับ B1   

    ขึ้นไป  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
       รายวิชา 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  หรือมีผล                                        
                          การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2   
                          ขึ้นไป  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 
       รายวิชา SU202 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษ

ตามวัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรม
ภาษาอันหลากหลาย  

  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 ทักษะการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 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 วิธีการ

สืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล 

  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 ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษา

สัตว์  ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลง
ของภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับ
ภาษา การเรียนรู้ภาษา การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของ
ประเทศต่าง 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 านวนและโครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสมและถูกต้อง 
  Basic French communication skills on art and culture; practice of using 

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

การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
  Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; 

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

  
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และ  การ

เขียน จากค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูป
ประโยคง่าย ๆ 

  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 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและ
การละเล่นกับสังคมและวัฒนธรรม 

  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 การอภิปรายถึงความหมายและคุณค่าของตัวบท

บันเทิงคดีทั้งท่ีแต่งเป็นภาษาอังกฤษและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการวิจารณ์
เบื้องต้น 

  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) 
  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการน าเสนอ        

เชิงสร้างสรรค์ ทักษะการพูดและเทคนิคการน าเสนอผ่านวจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะการ
น าเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือสื่อสารและการน 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 า

ความเข้าใจประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพ่ิมพูนศัพท์เทคนิค การ
เสริมสร้างทักษะการน 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 และสังคม

ออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม  การต่อต้านการทุจริต  การมีส่วนร่วมกับชุมชน  และ   จิต
สาธารณะ 

  Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online 
society; social responsibility; anti-corruption; community engagement; public 
sprit. 
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SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวั ติศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย  การ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

  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

ศตวรรษที่ 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  น าไปสู่การเป็น
พลเมืองตื่นรู้ 

  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 
แนวคิดเรื่องสิทธิในร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และ
สถานการณ์เพศสภาพ 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  คุณค่าและความ

งามของธรรมชาติ 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 การหาอาหารและการ

สืบพันธุ์  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) 
  ความรู้ พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  

ผลกระทบของภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศ
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักการพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  
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. 
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SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
  ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและ

การแพทย์ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม 

  Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 
microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for 
consumer and environmental safety. 

 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
  บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคาม  

แบบต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม 
ประเด็นความเป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่
สามารถใช้งานเพื่อเพ่ิมระดับความปลอดภัย  

  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 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
  ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและ

ผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศของโลก 
  Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy 

and its impact on global climate. 
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SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือ
แสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

  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.  

 
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต  การ

พัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 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 สมบัติ พ้ืนฐานของวัสดุ  วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบใน

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

daily life products; material waste management; material recycling methods. 
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SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ เลี้ยงเป็นเพ่ือนส าหรับผู้ รักสัตว์  การดูแลที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง
ติดต่อสู่คน และการป้องกันโรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและ
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสัตว์เลี้ยง 

  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 าคัญของการมี 

จิตสาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ 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. 

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

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและ    
ฟอกย้อม  อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก  การ
ออกแบบอุตสาหกรรมที่รักษ์สิ่งแวดล้อม 

    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. 
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SU325 ภูมิภาคโลก  3(3-0-6)  
 (World Regions)      
  แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์  สภาพทางพ้ืนที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่าง
หลากหลายทางกายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

  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 ธุรกิจ

การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจใหม่ 

Essential skills for enterpremeurs; awareness of the legal, business, 
mamagerial, 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 า

ความเข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่าง
สร้างสรรค ์

  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 และเครื่องมือในการจัดเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่า
เอกสารเพ่ือจัดเก็บถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสาร
จดหมายเหตุในฐานะแหล่งข้อมูล 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 

อาหารและอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การ
ท่องเที่ยวและการผลิตอาหาร 

  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 และ

ประโยชน์ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบ
หลายผู้เล่น (โมบา) เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการสื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีม
และการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบการเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น 
ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่น
และผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม 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  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ

ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัด
น้ าเสียและการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ 
การทดลองการผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  

  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 

การหมักในอุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวนการผลิต
สิ่งทอ กระดาษสา กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม  การผลิตข้าว
แบบดั้งเดิม 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 แนวคิดด้าน

การตลาด กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทาง
การเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงนิ 

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

ธุรกรรมที่ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ  
การท าธุรกิจระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหาร
จัดการด้านธุรกรรมดิจิทัล 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. 

 
  หมวดวิชาเฉพาะ 
511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 3(3-0-6) 
 (Calculus for Industrial Engineers I) 
  เมทริกซ์และการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการ

ประยุกต์ 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 3(3-0-6) 
 (Calculus for Industrial Engineers II) 
 วิชาบังคับก่อน :  511 115 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1    
    อนุกรมอนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์ สมบัติทางพีชคณิตและเรขาคณิตของเวกเตอร์ ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ่ อนุพันธ์
ย่อยอันดับสูง ปริพันธ์หลายชั้น พิกัดเชิงขั้ว สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 

     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. 
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มคอ. 2 

514 112 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6) 
 (Fundamental Physics for Industrial Engineering) 
    กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กลศาสตร์ของไหล ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เทอร์โม

ไดนามิกส์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
    Mechanics of particles and rigid bodies. Fluid mechanics. Kinetic theory of 

gases. Thermodynamics. Basic Electric Circuit Analysis. 
 
514 113 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-0) 
 (Fundamental Physics Laboratory for Industrial Engineering) 
   วิชาบังคับก่อน :  514 112  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ 

               อาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
                      การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 514 112 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรม 
               อุตสาหการ 
    Experiments related to the contents in 514 112 Fundamental Physics for 

Industrial Engineering.  
   
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
                        อัตลักษณ์ของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการก่อร่างความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้
เครื่องมือการคิดพ้ืนฐาน 

          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 าหรับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้

กระบวนการเชิงระบบ ทักษะการท างานในอนาคตส าหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ 

           Case studies and activities for ploblem solving in technologe and 
engineering using systematic processes. Future work skills for creative 
technologists and engineers. 
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มคอ. 2 

614 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ 2(1-3-2) 
 (Introduction to Industrial Engineering) 

หลักการของงานช่างพื้นฐาน งานวัดละเอียด การสอบเทียบเครื่องมือ การเตรียมชิ้นงาน
ตัวอย่าง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร จริยธรรมและความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม บทบาทของวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรม
สมัยใหม่  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประสบความส าเร็จในหลักสูตรวิศวกรรมและวิชาชีพ  
การปรับตัวส าหรับการเป็นวิศวกรในระดับนานาชาติ   

Concepts of basic engineering work. Metrology. Calibrations. Specimen 
preparations. Safety in using tools and machines. Ethics and academic honesty. 
Professional engineering ethics. Roles of engineers. Skills necessary for success 
in engineering academic program and professions. Adaptations to be engineers 
at the international level. 

 
614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(2-3-4) 
 (Computer Programming for Industrial Engineers) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้น  แนวคิดการโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ 
แนวคิด การประมวลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) การพัฒนาโปรแกรมและโฟลว์ชาร์ต การ
ออกแบบและสร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง  ประเภทข้อมูล  ตรรกะบูลีน  แถวล าดับ 
ข้อความสั่งควบคุมตามเงื่อนไข การวนรอบและเวียนเกิด ฟังก์ชันระเบียนชนิดโครงสร้าง  ตัวชี้  
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม          
อุตสาหการ ฐานข้อมูล   

Introduction to computers and computer components. The concept of 
hardware-software interaction. Electronic data processing (EDP) concepts. 
Program development and flow charts. Program design and implementation 
using a high-level language. Data types. Boonlean logic. Arrays. Conditional 
control statements. Iteration and recursion. Functions. Structure records. 
Pointers. Program design and development with applications to solve industrial 
engineering problems. Database concept. 

 
 
 
 
 
 



72  
มคอ. 2 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 (Engineering Drawing) 
      การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก การร่างแบบด้วยมือเปล่า การเขียนภาพ

ออร์โธกราฟฟิก   การเขียนภาพพิคทอเรียล  การเขียนแบบภาพตัด  การเขียนแบบภาพช่วย 
การเขียนแผ่นคลี่  การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของ ชิ้นงาน  การให้ขนาดและ
ความคลาดเคลื่อน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

    Lettering. Orthographic projection. Freehand sketches. Orthographic 
drawing. Pictorial drawing.  Sections. Auxiliary views. Development.  Detail and 
assembly drawings.  Dimensioning and tolerancing. Computer-aided drawing. 

 
614 202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Statistics) 

 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ ตัวแปรสุ่ม การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์  การ
แจกแจงความน่าจะเป็น  การสุ่มตัวอย่าง  การอนุมานทางสถิติและการทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือทางสถิติ
เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม 
   Probability theory and application.  Random variables.  Mathematical 
expectation. Probability distributions. Random sampling. Statistical inference and 
hypothesis testing. Analysis of variance. Regression analysis and correlation. Use 
of statistical methods as tools in engineering problem solving. 
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มคอ. 2 

614 211 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 (Manufacturing Processes) 
 วิชาบังคับก่อน  :  *614 201  เขียนแบบวิศวกรรม  
                  *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

 หลักการของเครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต  เครื่องกลึง  เครื่องไส เครื่อง
เจียระไนเครื่องกัด เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องพับม้วนโลหะ เครื่องตีขึ้นรูป 
เครื่องสปาร์กด้วยไฟฟ้า (อีดีเอ็ม) หลักการของกระบวนการกลึง การไส การกัด  และการเจาะ 
หลักการของการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและแก๊ส การบัดกรี  การหล่อโลหะ  กระบวนการหล่อ
โลหะ การท าแบบ  ระบบจ่ายน้ าโลหะ  ระบบป้อนเติมน้ าโลหะ  ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกับ 
กระบวนการผลิต  พื้นฐานของต้นทุนในกระบวนการผลิต 

Principles of tools and machinery in manufacturing processes. Lathe. 
Shaping machine.  Grinding machine. Milling machine.  Pressing machine.  Drilling 
machine.  Shearing machine.  Bending machine.  Forging machine.  Electrical 
discharge machine (EDM).  Principles of turning, shaping, milling and drilling 
processes.  Principles of electric and gas welding.  Brazing. Foundry.  Casting 
process.  Molding.  Gating system.  Risering system. Relationship of materials and 
manufacturing processes.  Fundamentals of manufacturing costs. 

 
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-0) 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  :  *614 201  เขียนแบบวิศวกรรม  
                  *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

   การทดลองพ้ืนฐานของการกลึงปาดหน้า การกลึงปอกผิว การกลึงเรียว การกลึงเกลียว 
การกลึงคว้านรู  การกลึงเซาะร่อง  การไส  การกัดปาดหน้า  การกัดร่อง  การเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส  การเชื่อมจุด  การหล่อโลหะ  การหล่ออลูมิเนียมผสม  และการหล่อ
ทองแดงผสม 
   Basic experiment of facing, round turning, tapering, threading, boring, 
countering, shaping, partial face milling, electrical welding, gas welding, spot 
jointing, metal casting, aluminium alloy casting, and copper alloy casting. 

 
 
 
 
 



74  
มคอ. 2 

614 251 การวิจัยด าเนินงาน  3(3-0-6) 
(Operations Research) 

 วิชาบังคับก่อน  :  614 202  สถิติวิศวกรรม  
   บทน าของวิธีการทางการวิจัยด าเนินงานในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ การใช้
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย 
ตัวแบบสินค้าคงคลัง  การจ าลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ 

Introduction to the methodology of operations research in modern 
industrial engineering problem solving.  The use of mathematical models.  Linear 
programming. Transportation model.  Game theory.  Queuing theory.  Inventory 
model.  Simulation in decision making processes. 

 
614 291  ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3(3-0-6) 

(English for Industrial Engineering I)  
การอ่านบทความและสิ่งตีพิมพ์ เขียนสรุปใจความส าคัญของบทความและสิ่งตีพิมพ์ 

การอธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟและตาราง  การเขียนบทคัดย่อและบทความทาง
วิชาการ การน าเสนอ 

Reading articles and publications. Writing summary of articles and 
publications. Explanation of processes. Charts, graphs, and tables. Writing 
academic abstracts and articles. Presentation. 

 
614 301  การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
   (Industrial Data Analysis)  
 วิชาบังคับก่อน  :  614 202 สถิติวิศวกรรม   

   ข้อมูลทางอุตสาหกรรม ข้อมูลส าหรับระบบการผลิตอัจฉริยะ ฐานข้อมูลในงาน 
อุตสาหกรรม การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทาง
สถิติ ฟังก์ชั่นพ้ืนฐานในสเปรทชีทในการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม  การจัดรูปแบบตาม
เงื่อนไขตาราง การสร้างแดชบอร์ดและรายงาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูล เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   Industrial data. Data for smart manufacturing. Industrial database. 
Collecting, analyzing, and interpreting data. Statistical data analysis. Basic 
spreadsheet functionality to analyze common industrial data. Pivot Table. 
Constructing dashboards and results. Modern technology in collecting and 
storing data. Modern technology in analyzing data. 
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มคอ. 2 

614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ 1(0-3-0) 
 (Materials Testing Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 211  กระบวนการผลิต 
                             614 212  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 

การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุในเหล็กกล้าคาร์บอน  เหล็กหล่อ  ทองแดง  ทองแดงผสม  
อลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม  การทดสอบสมบัติทางกลของแรงดึง  การดัด  การบิด  การรับ
แรงกระแทก และแรงอัด 

Analysis of materials structures in carbon steel, cast Iron, copper, copper 
alloy, aluminium, and aluminium alloy. Testing mechanical of tensile properties, 
bending, impact, and compression.  

 
614 312  เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 3(2-3-4) 
 (Manufacturing Technology in Industry 4.0) 
   วิชาบังคับก่อน  :  614 211  กระบวนการผลิต 

 เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 หลักการพ้ืนฐานของการแสดงภาพด้วย
คอมพิวเตอร์  การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติทรงตัน และ
พ้ืนผิว การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต หลักการพ้ืนฐานการควบคุมเชิงเลข  โครงสร้าง
เครื่องจักร การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานด้านวิศวกรรม 
แบบจ าลองดิจิตอลและการขึ้นรูปชิ้นงาน 

    Manaufacturing  technology  in  industry 4.0.   Introduction  to computer 
              graphics.  Application  of  computer-aided design  in  2D, 3D solid and surface 
              modeling.  Computer-aided  manufacturing.  Fundamental in numerical control. 
        Machine structure.  Numerical control programming.  Application of computer- 
              aided engineering.  Digital modelling and fabrication. 
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มคอ. 2 

614 313 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม   3(2-3-4) 
  (Industrial Automation) 

 วิชาบังคับก่อน  :  618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
   ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม เซนเซอร์ส าหรับระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์กระตุ้นที่ใช้
ในระบบอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้า  
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)     
การเขียนค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  หลักการท างาน
ของผู้ใช้งานกับระบบอัตโนมัติ (เฮดเอ็มไอ)  
     Industrial automation. Sensors in industrial automation. Actuators used in 
automation systems, automatic pneumatic systems. Hydraulics and electrical 
systems. Study and practice of the Programmable logic controller (PLC) structure. 
Writing commands to control the operation of the programmable logic controller 
program.  Principle of human machine interface (HMI) with automation systems. 
 

614 314 ปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติ 1(0-3-0) 
   (Automation Systems Control Laboratory) 
   วิชาบังคับก่อน  :  614 313 ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม  

   ปฏิบัติการควบคุมระบบอุตสาหกรรม  การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์                
การออกแบบการท างานของผู้ใช้งานกับระบบอัตโนมัติ  การใช้หุ่นยนต์ในระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น  การตรวจสอบซ่อมบ ารุงและดูแลเครื่องจักรอัตโนมัติ 
   Automation systems control laboratory. Robot control programming. 
Human-machine interface design for automation of operator HMI (Human 
machine Interface). Principles of using robots in flexible manufacturing systems 
(FMS). Inspection. Maintenance of automated machinery.  
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614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Work Study) 
 วิชาบังคับก่อน  :  *614 202  สถิติวิศวกรรม  
                  *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

 หลักการของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  การวัดและการวิเคราะห์วิธีการท างาน 
การประยุกต์หลักการเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว  การใช้แผนภูมิและแผนภาพกระบวนการ
ผลิต  แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิการด าเนินงาน การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค 
สูตรค านวณทางเวลา  การสุ่มตัวอย่างการท างาน  การหาเวลามาตรฐาน การวัดประสิทธิภาพ 
เทคนิคการก าหนดเวลาเผื่อ การวิเคราะห์งานเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ระบบข้อมูลมาตรฐาน  การใช้อุปกรณ์ให้สัมพันธ์กับการศึกษาการท างาน การประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์  กรณีศึกษา 
   Principles of motion and time study.  Work measurement and work 
analysis methods.  Application of principles of motion economy.  Use of process 
charts and diagrams. Man-Machine charts.  Simultaneous motion charts.  Micro 
motion study.  Time formulas. Work sampling.  Standardization of time.  
Performance rating.  Allowance time determination techniques. Job analysis for 
work method efficiency improvement.  Standard data systems. Uses of 
equipment related to work.  Applications of computer programs for analysis.  
Case studies. 

 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 (Safety Engineering) 

   หลักการในการป้องกันการสูญเสีย  การออกแบบ  การวิเคราะห์  และการควบคุมพ้ืนที่
ในการท างานที่อาจเกิดอันตราย องค์ประกอบร่างกายของมนุษย์  เทคนิคความปลอดภัยของ
ระบบ  การจัดการการป้องกันอัคคีภัย  หลักการของการจัดการความปลอดภัย กฎหมายความ
ปลอดภัยในการท างาน   กฎหมายแรงงาน   มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
หลักการในการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรมข้ันต้นกรณีศึกษา 

Loss prevention principles. Design, analysis and control of hazards in 
workplace.  Human elements.  System safety techniques.  Fire safety 
management.  Principles of safety management.  Safety laws in a workplace. 
Labor laws.  Safety standards and occupational health.  Principles of industrial 
environmental control.  Elementary industrial psychology.  Case studies. 
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614 331 ระบบคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality System) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 202  สถิติวิศวกรรม 

     ระบบการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพเชิงรวม       
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  เทคนิคการควบคุมคุณภาพ   ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม
ส าหรับกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ  การวิเคราะห์ระบบวัด  
การออกแบบและการทดลอง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ  
กรณีศึกษา 
  Quality systems and quality assurance. Total quality management. 
Statistical quality control. Quality control techniques.  Engineering reliability for 
manufacturing.  Process capability analysis. Measurement system analysis.  
Applications of computer programs for quality control. Case studies. 
 

614 341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Economy) 

   การบัญชีต้นทุน  ต้นทุนชนิดต่าง ๆ  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การประมาณต้นทุน  
ต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ของโครงการทางวิศวกรรม การคิดดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่อมราคา อัตรา
ผลตอบแทน การตัดสินใจทางเลือก การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน  การวิเคราะห์ภายใต้
ภาษีเงินได้ เงินเฟ้อ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 Cost accounting. Varieties of costs. Cost analysis for manufacturing. Cost 
estimation. Standard costs.  Activity – based costing. Budgeting. Economic 
analysis of engineering projects. Interest. Depreciations.  Rate of return. 
Alternative analysis. Replacement analysis. Analysis under income tax. Inflation. 
Breakeven analysis. Sensitivity analysis. Applications of computer programs in 
problem analysis for engineering economics. 
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614 351 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 (Production Planning and Control) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 202  สถิติวิศวกรรม 

  การจัดการระบบการผลิตและบริการ วางแผนและการควบคุมการผลิต การไหลเวียน
ของข้อมูลในระบบควบคุมการผลิต  การพยากรณ์ความต้องการ  การจัดการสินค้าคงคลัง            
การวางแผนการผลิต  การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดล าดับการผลิต  กรณีศึกษา   
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์  

Production and service management systems. Production planning and 
control. Information flow in production control systems. Forecasting demand. 
Inventory management. Production planning. Material requirement planning. 
Production scheduling. Case studies. Computer applications. 

 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 (Energy and Environmental Management for Engineers) 

   การจัดการทางด้านพลังงาน  การดึงความร้อนกลับ การอนุรักษ์พลังงาน ต้นทุนในการ
จัดการ พลังงาน  ระบบนิเวศน์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโลก  มลภาวะทางน้ า  มลภาวะทาง
อากาศ  มลภาวะในดิน  มลภาวะทางเสียง  มลภาวะทางอุณหภาพ  ขยะและของเสียเสี่ยง
อันตราย  ผลกระทบของของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  การจัดการกับมลพิษของเสียโดยใช้
กระบวนการวิศวกรรม การบ าบัดของเสีย การก าจัดของเสี ย การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
   Energy management. Heat recovery. Energy conservation. Costs for energy 
management. Ecosystem of human being and global environment. Water 
pollution. Air pollution.  Soil pollution. Noise pollution.  Thermal pollution. 
Hazard wastes.  Effects of pollutions on environment. Polluted waste 
management by engineering processes. Waste treatment. Waste disposal. 
Environmental impact assessment (EIA).  
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614 361 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Plant Design) 

วิชาบังคับก่อน  :  614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม  
 บทน าของการออกแบบและวางผังโรงงาน  การวิเคราะห์การออกแบบโรงงานเบื้องต้น 
การวางแผนการวางผังโรงงาน  การวางแผนและออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงงาน 
ลักษณะทั่วไปของปัญหาด้านการวางผังโรงงาน  การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงาน  การวิเคราะห์
งาน  การวิเคราะห์และออกแบบการขนถ่ายวัสดุ  เทคนิคการจัดเก็บวัสดุและคลังเก็บวัสดุ  
เศรษฐศาสตร์ของการออกแบบ   การวิเคราะห์ความสมดุลของสายการผลิต  การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์  ประเภทพ้ืนฐานของการให้บริการและหน้าที่เสริมของผังโรงงาน  การออกแบบ
โรงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
   Introduction to plant design and layout. Prelimimary analysis of plant 
design. Layout planning.  Facility planning and design. Nature of plant layout 
problems. Selection of plant locations. Work analysis. Analysis and design of 
material handling. Inventory and storage techniques. Economics of design. 
Analysis of line balancing. Product analysis. Basic types of layout service and 
auxiliary functions. Computer-aided plant design. 

 
614 362 การออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-4) 
 (Engineering Design) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 312  เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 

   หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์  ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  
ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม  การประเมินปัญหาเพ่ือการออกแบบ  การสร้างและการ
ประเมินผลแนวความคิดของผลิตภัณฑ์  การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (คิวเอฟดี)  การวิเคราะห์
ประเภทของความเสียหาย (เอฟเอ็มอีเอ)  การออกแบบทางวิศวกรรม การพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ 
การสร้างและการประเมินผลผลิตภัณฑ์ การใช้ซอฟแวร์การสร้างแบบจ าลอง  3 มิติเพ่ือสร้าง
ต้นแบบ  
   Principles of product design. Creativity in product design. Engineering 
design process. Problem appraisal for design. Product concept generation and 
evaluation. Quality function deployment (QFD). Failure-mode error analysis 
(FMEA). Engineering design. Development to products. Product generation and 
evaluation. The use of 3D modeling software to create a prototypes. 
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614 371 การจ าลองสถานการณ์ 3(3-0-6) 
 (Simulation) 
 วิชาบังคับก่อน  : 614 202  สถิติวิศวกรรม 

   โครงสร้างของระบบ วิธีการและความสมเหตุสมผลของแบบจ าลอง  การออกแบบการ
จ าลองแบบเฟ้นสุ่ม การสร้างตัวเลขสุ่ม ภาษาที่ใช้ในการจ าลองระบบ แบบจ าลองและการ
วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  
แบบจ าลองและการวิเคราะห์ 
 System structure. logic and methodologies. Stochastic simulation. Random 
number generation.  System simulation languages.  Models and analysis. Discrete 
and continuous applications to industrial situations. 

 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                          1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Industrial Training) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 211  กระบวนการผลิต 
        614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 
        614 341  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 เงื่อนไข          :  รายวชิานี้วดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
    ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถาบันที่เก่ียวข้องทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการเป็นเวลา  
   ไมน่้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
  Training program in a factory or a company related to industrial  
      engineering for at least 240 hours.  
 
614 392  ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3(3-0-6) 

(English for Industrial Engineering II)  
  การเขียนอีเมลอย่างเป็นทางการ การเขียนสรุปประชุม การเขียนประวัติส่วนตัว การ
แนะน าตัว การสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวเพื่อสอบโทอิคแบบฟังและอ่าน 

  Formal email writing. Minute meeting summary. Curriculum vitae writing. 
Self-introduction. Job interview.  Preparation  for TOEIC listening and reading 
tests. 
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614 393 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education)  
   เงื่อนไข   :  รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือฝึกงานในสถานประกอบการ ทั้งในด้านคุณภาพและ
บุคลิกภาพ รวมทั้งศึกษาเก่ียวกับองค์กรที่นักศึกษาจะไปฝึกงานด้วย  
 Preparation for the workplace regarding student qualities and personality, 
as well as learning about the organization they are going to work with.  
 

614 411 วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้งานอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
   (Engineering Materials for Industrial Applications)  

 โครงสร้างทางวัสดุวิศวกรรม แผนภูมิเฟส และการเปลี่ยนแปลงเฟสเบื้องต้น สมบัติ
เชิงกลและความแข็งแรงของวัสดุ การวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ข้อบกพร่องในวัสดุ การ
วิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา รหัสและมาตรฐานของ
วัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุอุตสาหกรรมที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
กรณีศึกษา 

Basic of materials structure, phase diagram, and transformation. 
Mechanical properties and strength of materials. Material characterization and 
testing. Defects in materials. Materials failure analysis in industries and cases 
studies. Code and standards for related industrial materials. Typical of 
engineering materials used in industries and cases studies. 
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614 412 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตส าหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 3(2-3-4) 
 (Computer Aided Manufacturing for CNC Machining)   
   วิชาบังคับก่อน  :  614 211  กระบวนการผลิต 
                         614 312  เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0  

 องค์ประกอบและการใช้เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  (ซีเอ็นซี) การก าหนด
แนวแกน ระบบโคออร์ดิเนตส าหรับแบบ 2 แกน และ 3 แกน การควบคุมในระบบซีเอ็นซี การ
วางแผนกระบวนการผลิต  การเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่จากจุดไปจุด เส้นตรง และเส้นโค้ง  
การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีส าหรับงานกลึง การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีส าหรับงานกัด ระบบ
ฐานความรู้ในการออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอเอ็ม) การออกแบบเพ่ือ
การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับการเขียนโปรแกรมเอ็นซี 
   Compositions and using of computer numerical control machines (CNC). 
Defining the axis. Coordinate systems for 2-axis and 3-axis. CNC control system. 
Planning production processes. Program movements from point to point, linear 
interpolation, and circular interpolation. Programming CNC for machining. 
Programming CNC for milling. Knowledge-based system for designs and 
computer aided manufacturing (CAM). Design for manufacturing by using 
computer aided cost analysis for CNC programming. 
 

614 413 วิศวกรรมเครื่องมือกล  3(3-0-6) 
 (Tool Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 211  กระบวนการผลิต 

   หลักการออกแบบเครื่องมือกล  การออกแบบเครื่องมือตัด การเลือกใช้วัสดุ การ
ออกแบบจิกซ์และฟิกเจอร์ส าหรับงานเชื่อมโลหะและงานเครื่องมือกล  การออกแบบเครื่องมือ
ส าหรับงานวัดและตรวจสอบ  กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ของงานฉีดและเป่ า  การขึ้นรูป
พลาสติก  เครื่องตัดและดัดงอโลหะ  การออกแบบแม่พิมพ์  การอบชุบผิวแม่พิมพ์ 
   Principles of tool design.  Design of cutting tools.  Material selection. Design 
of jigs and figures for welding work and machine tool work. Design of measuring 
and testing. Production process and equipment for blow and injection. 
Formation of plastics. Metal cutting and bending. Mold design. Mold heat  
treatment. 
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614 421 การยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Ergonomics) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 

 ระบบกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  ระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์  การรับรู้ของมนุษย์
ความสัมพันธ์ของระบบสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย  การออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์
และเครื่องมือที่มนุษย์ใช้งานให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอายุ  
เพศ  ลักษณะการเคลื่อนไหว และความล้า 
 Human physiological system. Human nervous system. Human receptions. 
Relationship between body motion and nervous system. Design of machines 
equipment and tools used by human, relating to human body motion in respect 
of ages, sex, motion characteristics and fatigue. 

 
614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 
 (Maintenance Engineering) 

   นิยามของการซ่อมบ ารุงทางอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวิผลแบบทุกคนมีส่วน
ร่วม  (ทีพีเอ็ม) การวิเคราะห์สถิติของความล้มเหลว  ความน่าเชื่อถือ  ความสามารถในการ
ซ่อมบ ารุง  การวิเคราะห์ความพร้อมในการใช้งาน  การหล่อลื่น  ระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
และเทคโนโลยีการติดตามสภาพเครื่องจักร  การควบคุมและระบบจัดล าดับงานซ่อมบ ารุง   
องค์กร บุคลากร  และทรัพยากรของแผนกซ่อมบ ารุง  ระบบการจัดการงานซ่อมบ ารุงด้วย
คอมพิวเตอร์ (ซีเอ็มเอ็มเอส)  การจัดการตลอดวงจรชีวิต  การรายงานผลและดัชนีชี้วัด 
สมรรถนะของงานซ่อมบ 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. 
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614 452 ระบบการผลิตแบบลีน 3(3-0-6) 
 (Lean Manufacturing Systems) 

   ประวัติของกระบวนการผลิต ประวัติความเป็นมาของระบบการผลิตแบบลีน  ทฤษฎี
และหลักการการผลิตแบบลีน  เครื่องมือลีนที่ใช้ในกระบวนการผลิต  การประยุกต์เครื่องมือ
ลีน  แก้ปัญหาเฉพาะในกระบวนการผลิต   
 History of production systems. Founding of lean manufacturing systems. 
Lean theory and principles of lean manufacturing.  Lean tools for manufacturing 
processes. Applying lean tools to solve specific problems in manufacturing 
processes. 

 
614 453  ปัญญาคณาในระบบการผลิต 3(3-0-6) 
   (Computational Intelligence in Manufacturing Systems) 
   วิชาบังคับก่อน  :  614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต 

   แนวคิดของระบบการผลิตสมัยใหม่  การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และการหาค่า
เหมาะที่สุดในระบบการผลิต  ปัญญาคณาส าหรับการวางแผนกระบวนการ  การลดการตั้ง
เครื่องจักร  การหาค่าเหมาะที่สุดในการวางแผนและการจัดตารางการผลิต  การออกแบบ
ระบบคัมบัง  การเลือกเครื่องมือในการผลิต  เทคโนโลยีกลุ่ม  การวางผังเครื่องจักรและสิ่ง
อ านวยความสะดวก  การวางผังคลังสินค้า กรณีศึกษา 
   Concepts of modern manufacturing systems.  Mathematical model 
formulation and optimization. Computational intelligence for process planning. 
Machine setup reduction. Optimization in production planning and scheduling.  
Kanban systems design. Manufacturing equipment selection.  Group technology. 
Machines and facilities layout.  Warehouse layout. Case studies. 

 
614 454 การจัดตารางการผลิตและการจัดล าดับการผลิต 3(3-0-6) 
 (Production Scheduling and Sequencing) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต 

 หลักการของวิธีการจัดตารางการผลิตและการจัดล าดับการผลิตให้กับทรัพยากรที่ใช้ใน
การผลิต  การเลือกและการประยุกต์วิธีการจัดตารางการผลิตที่สอดคล้องกับลักษณะการผลิต
แบบจ๊อบช๊อบและโฟลช๊อบ การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการค านวณเพ่ือให้ได้ตารางการผลิต
ที่เหมาะสม 
   Principles of production scheduling and production resource sequencing. 
Selection and application production scheduling in relation to job shop and flow 
shop. Computer aided calculations for optimization production scheduling. 
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614 455 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Laws)  

   กฎหมายศุลกากร  วิธีการทางศุลกากรส าหรับการน าเข้าและการส่งออก กฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายอัตราภาษีทางศุลกากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายโรงงาน 
   Customs laws. Customs procedure for imports and exports. Laws of 
investment promotion. Customs tariff laws. Commercial laws. Factory laws. 

 
614 456 การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
   (Team Building and Human Resource Management)   

   ความหมายของทีม ประเภทของทีม การพัฒนาทีม รูปแบบของทีมที่มีประสิทธิภาพ 
เครื่องมือในการสร้างทีม การสื่อสารเพื่อการสร้างทีม การคัดเลือกพนักงาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการพัฒนาพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร  การบริหารความขัดแย้ง 
    Definition of teams. Types of teams. Team development. Models of team 
effectiveness. Team building tools. Communications for team building. Employee 
selection. Employee motivation and development. Organizational culture. 
Conflict management.  

 
614 461 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) 
 (Value Engineering) 

   ความเป็นมาและหลักการวิศวกรรมคุณค่า ขั้นตอนการด าเนินงานทางวิศวกรรมคุณค่า 
การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบกระบวนการผลิต 
การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพ่ือลดต้นทุนวัสดุ  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. 
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614 462 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 3(3-0-6) 
 (Experimental Design and Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 202  สถิติวิศวกรรม 

   แนวคิดการออกแบบการทดลอง  การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง  วิธีการเก็บข้อมูล  การออกแบบแบบจ าลอง
ของการทดลอง  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Experiment design concepts. Problem solving in engineering, sciences and 
technology using experiment design concepts. Data collecting methods. Models 
of experimental design.  Data analysis. Multiple regression analysis. Data analysis 
by computer programs. 

 
614 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-0) 
 (Industrial Engineering Project I) 
 วิชาบังคับก่อน  :  614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 
 เงื่อนไข    :  รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

   เลือกหัวข้อวิจัย  ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เคยมีการน าเสนอมาก่อน
ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาที่เกี่ยวข้อง  การวางแผนงานวิจัย  เขียนโครงร่าง
งานวิจัย  น าเสนอโครงร่างงานวิจัย  
   Selection of a research topic. Literature review in Industrial Engineering and 
other related disciplines.  Research planning.  Research proposal writing. 
Research proposal presentation. 

 
614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                  2(0-6-0) 
   (Industrial Engineering Project II) 
   วิชาบังคับก่อน  : 614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

   ด าเนินการท างานวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชา 614 491 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 เขียนรายงานผลการวิจัย  น าเสนอผลงานวิจัย 
   Conducting a research project according to the research proposal 
submitted for 614 491 Industrial Engineering Project I. Research report writing. 
Research presentation. 
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614 493 สหกิจศึกษา                                                           6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน  :  *614 393  เตรียมสหกิจศึกษา 
 เงื่อนไข       :  รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

   ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่น้อย
กว่า  16 สัปดาห์  640  ชั่วโมง  อบรมเตรียมความพร้อม  เลือกหัวข้อในการปรับปรุง 
ปรับปรุงงานและติดตามผล  เขียนรายงานและน าเสนอต่อบริษัทและอาจารย์ที่ปรึกษา 
   Working as an employee in a company related to industrial engineering for 
at least 16 weeks. Preparation training. Selecting a topic for improvement. 
Improving and monitoring. Writing a report and presenting the improvement 
results to the company and advisors. 

 
614 494 โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา                 2(0-6-0) 
              (Co-Operative Education) 
              วิชาบังคับก่อน  :  *614 493  สหกิจศึกษา 
                   *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

   เลือกหัวข้อโครงงานจากปัญหาจริงที่พบในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องในสาขาวิศวกรรม  
อุตสาหการ ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบวิธีทดลอง น าเสนอ
โครงร่างโครงงาน ด าเนินการตามวิธีการทดลอง ปรับปรุงหรือท างานวิจัยตามโครงร่างงานวิจัย
ที่ได้เสนอไว้แล้วในรายวิชา 614 493 สหกิจศึกษา เขียนรายงานและน าเสนอต่อบริษัทและ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 Selection of a project research topic from real-world problems in industry 

relevant  to industrial engineering. Literature review in related topics. Experimental 
designs. Proposal presentation. Conducting experiments. Writing a report and 
presenting the improvement results to the company and advisors. 
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614 495   การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม                  3(3-0-6) 
     (Project Management and Innovation Management) 

 ลักษณะเฉพาะของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ ผังโครงสร้างงาน (ดับเบิ้ลยูบีเอส) 
การประมาณระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ การสร้างโครงข่ายของโครงการโดยใช้
ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (ซีพีเอ็ม)  และเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (พีอีอาท)ี การ
เร่งโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการ การติดตามความคืบหน้าของโครงการและ
การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ การจัดการทีมงานของโครงการในสภาพแวดล้อม
นานาชาติและการท างานในความหลากหลาย นวัตกรรม ปัจจัยสู่ความส าเร็จด้านนวัตกรรม 
บทบาทของนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในองค์กร ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีต่อคนและระบบการท างาน การจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
การค้านวัตกรรม นวัตกรรมแบบเปิด 
   Project characteristics. Project scope. Work breakdown structure (WBS). 
Project time and cost estimation. Developing project network by using critical 
path methods (CPM) and program evaluation and review techniques (PERT). 
Project crashing. Project risk management. Monitoring project progress and 
project performance evaluation. Managing project teams in international 
environment and diversity. Innovations. Factors to success in innovations. Roles 
of innovation and technical change in organizations. Effects of new technologies 
on people and work systems. Effective management of technological innovation.  
Commercialization of innovation. Open innovation. 
 

614 496 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1         3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Industrial Engineering I) 
              เงื่อนไข          :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
   องค์ความรู้ที่ล้ าสมัยและ/หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและกระบวนการผลิต   

 Up-to-date knowledge and/or new technologies related to materials and 
manufacturing processes. 
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614 497 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2          3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Industrial Engineering II) 
              เงื่อนไข          :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

 องค์ความรู้ที่ล้ าสมัยและ/หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบการ
ผลิตและการด าเนินการ    
 Up-to-date knowledge and/or new technologies related to improving 
manufacturing systems and operations.   
 

614 498 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3              3(3-0-6) 
              (Selected Topics in Industrial Engineering III) 
              เงื่อนไข          :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

 องค์ความรู้ที่ล้ าสมัยและ/หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการจัดการ   
 Up-to-date knowledge and/or new technologies related to management 
engineering. 

 
615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Engineering  Mechanics)   

 ระบบของแรง  แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สถิตยศาสตร์ของของไหล   
จุดเซ็นทรอยด์และโมเมนต์ของความเฉื่อย  จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ
เกร็ง  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 3(3-0-6) 
 (Thermofluids for Engineers) 

หลักการพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักการพ้ืนฐานและสมบัติพ้ืนฐานของของไหล พ้ืนฐานเกี่ยวกับของไหลสถิตย์ 
พ้ืนฐานพลศาสตร์ของของไหล คุณลักษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรียบและการไหล  
แบบปั่นป่วน 

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 1(0-3-0) 
 (Thermofluids Laboratory for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน  :  *615 224  เทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร 
                *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
  การทดลองที่เก่ียวข้องกับอุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 
  Experiments related to thermodynamics and fluid mechanics. 
 
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Knowledge and Principle for Industrial Processes) 

สารเคมี สมบัติของสารและปฏิกริยาเคมี การดุลมวลและพลังงานเบื้องต้น การปรับ
สภาพน้ าส าหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติวัสดุและการเลือกใช้วัสดุของงาน
วิศวกรรมการป้องกันและการคุมการกัดกร่อนส าหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง  
พลังงานและการเผาไหม้ในอุตสาหกรรม การจัดการสารเคมี มลพิษทางอากาศ การบ าบัดของ
เสีย และความปลอดภัยในโรงงาน หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมในโรงงาน 

Chemical. Chemical properties an 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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616 181  ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรมเบื้องต้น 1(0-3-0)
 (Basic Industrial Process Laboratory) 
     วิชาบังคับก่อน  :  *616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม 
                *อาจเรียนพร้อมกันได้ 

 การทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี การดุลมวลและพลังงาน การบ าบัดของเสีย การกัด
กร่อน เชื้อเพลิง และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม 

Experiments related to chemical reaction, mass and energy balance, waste 
treatments, corrosion, fuel, and industrial equipments. 

 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 

   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  แรงดัน
กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น  การแปลงรูป
พลังงานไฟฟ้าเชิงกล  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  มอเตอร์และการน าไปใช้งาน   แนวคิดระบบไฟฟ้า
สามเฟส  วิธีการส่งถ่ายก าลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น  วงจรอิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐาน  
 Basic direct current (DC) and alternative current (AC) circuit analysis. 
Voltage, current and power. Transformers. Introduction to electrical machinery. 
Electromechanical energy conversion, 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 1(0-3-0) 
 (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  :  *618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
                 *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
  การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
  Experiments related to 618 120 Fundamental of Electrical Engineering. 
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620 101 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
 เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 

   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้
งานของวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิ
สมดุลวัฏภาคและการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของ
วัสดุ 
   Study of the relationship between structures, properties, production 
processes and applications of the main groups of engineering materials : metals, 
polymers, ceramics and composites. Phase equilibrium diagrams and their 
interpretation. Mechanical properties and materials degradation.  
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         3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

              3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
เฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/์
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 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) 

10 12 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์ 
หงษ์สุวรรณ 
3-1020-02751-XX-X 
 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (2540) 

16 24 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม 
โฆษิตชัยมงคล 
3-7301-00036-XX-X 
 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2540) 
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2533) 

14 16 

4 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) 

16 24 

5 อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์  ทองหยวก 
1-7399-90082-XX-X 

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 

6 16 
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   3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
เฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/์
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 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) 

10 12 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพัทธ์ 
หงษ์สุวรรณ 
3-1020-02751-XX-X 
 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2540) 

16 24 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม 
โฆษิตชัยมงคล 
3-7301-00036-XX-X 
 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2540) 
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2533) 

14 16 

4 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) 

16 24 

5 อาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์   
ทองหยวก 
1-7399-90082-XX-X 

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 

6 16 



96  
มคอ. 2 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
เฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห/์
ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ  

กล่อมจิตร 
 3-7202-00735-XX-X 
 
 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2552) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2538) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2533) 

16 16 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเณศ   
พันธุ์สวาสดิ ์
3-8301-00327-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (2548) 
วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (2544) 

12 12 

8 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) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวิทยาลยันเรศวร (2541) 

12 12 

9 อาจารย์กวินธร  สัยเจริญ 
3-1201-00314-XX-X 
 
 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (2546) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (2542) 

6 12 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห/์ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
10 อาจารย์เกษรินทร์  พูลทรัพย ์

1-7201-00001-XX-X 
 

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

12 12 

11 อาจารย์บัญญัติ  
พันธ์ประสิทธิ์เวช 
3-7502-00288-XX-X 
 

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2555) 
ค.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)  
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง (2540) 

9 9 

12 อาจารย์ธนาธร  เกรอต 
4-7097-00001-XX-X 
 
 

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

6 12 

13 อาจารย์ธรรมวิชช์  ประเสริฐ 
3-1704-00036-XX-X 
 

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

6 9 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์   
วุฒิชัยวฒัน ์
3-1013-00382-XX-X 
 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2554) 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2545) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  (2542) 

12 12 
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               3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 
หมายเลขประจ าตัว

ประชาชน 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 อาจารย์มุกดา คล้ายกุญชร 
 

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

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 การฝึกปฏิบัติงานได้แก่ การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ เช่น การวิเคราะห์หาเวลามาตรฐาน การลดเวลาในการท างาน การวางผังโรงงาน 
การควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต จ านวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ส าหรับนักศึกษาใน
โครงการสหกิจศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันแต่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง พร้อม
ทั้งจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนองานวิจัย  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.2 ช่วงเวลา 

(1) กรณีฝึกงาน  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
(2) กรณีสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
กรณีฝึกงาน 
ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน 
ฝึกทักษะในการบูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหา 
ฝึกทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ฝึกทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรและสถานประกอบการ 

 
60 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
60 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
60 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
60 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

กรณีสหกิจศึกษา 
ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน 
ฝึกทักษะในการบูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหา 
ฝึกทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ฝึกทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรและสถานประกอบการ 

 
160 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
160 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
160 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
160 (10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ 
สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน/งานวิจัย  มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถ
ท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้ 

 5.3  ช่วงเวลา  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย  
(1) กรณนีักศึกษาแผนการเรียนปกติ  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นและปลาย  
(2) กรณนีักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น  

 5.4  จ านวนหน่วยกิต   
(1) กรณนีักศึกษาแผนการเรียนปกติ  3 หน่วยกิต  
(2) กรณนีักศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษา 2 หน่วยกิต  

 5.5  การเตรียมการ  
        (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษา 
             (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
             (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
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 5.6  กระบวนการประเมินผล  
             (1)  คณาจารย์ในภาควิชาฯ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
             (2)  อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อ 
             (3)  มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน/งานวิจัย จากรายงานที่ได้ 
                  ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา 
             (4)  อาจารย์ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม 
             (5)  อาจารย์และนักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกันโดยการปรึกษา 
             (6)  นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ ซึ่งเข้าร่วมฟังการ 
                  น าเสนอผลการศึกษา   
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เป็นผู้มีวินัยและ          
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่รวมถึงมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพโดยมีกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรก เรื่อง มารยาทในการแต่งกาย ความ

ประพฤติที่เหมาะสม รู้จักกาลเทศะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้นักศึกษารับรู้ถึงผลกระทบจากความผิดพลาดที่เกิดจาก
การขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
สาขา เรียนรู้ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
และอาจมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบและมีวินัยใน
ตนเอง 

1. ก าหนดให้นักศึกษามีการท างาน รายงาน หรือกิจกรรม  
   กลุ่ม โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ   
   ร่วมกัน 
2. ให้นักศึกษารู้จักการรักษากฎ กติกา มารยาท เพื่อฝึก 
   ความรับผิดชอบ และวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง 
   ต่อเวลา หรือการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมร่วมกัน และหมุนเวียนกัน 
   เป็นหัวหน้าเพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น า 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชา 614 314 การออกแบบและควบคุมระบบ
อัตโนมัติ  และรายวิชา 614 362 การออกแบบทาง
วิศวกรรม ได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ 
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2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO1  อธิบาย
ความหมายและ
คุณค่าของศิลปะ
และ การ
สร้างสรรค์ได ้

1) การเรียนรู้จากศิลปิน และ  
    ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะแขนง 
    ต่าง ๆ การศึกษาผลงาน 
    แนวคิด และกระบวนการคิด 
    สร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถ  
    เข้าใจคุณค่าและความงามของ 
    ธรรมชาติ ศิลปะ และการ 
    สร้างสรรค ์
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน   
    ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การตอบค าถาม  การน าเสนอผลงาน โดยให้
นักศึกษาอธิบายเกี่ ยวกับแนวคิด และ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในศิลปะแขนง
ต่าง ๆ คุณค่าและความงามของธรรมชาติ 
ศิลปะและการสร้างสรรค์ และประเมินจาก
ความถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบาย 

PLO2  อภิปราย
ความหมาย  ของ
ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมได ้

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 
    การบรรยาย กรณีศึกษา การ 
    เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง    
    และสถานการณ์จริง การ 
    เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา 
    ต่างชาต ิ
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนา 
    ความรู้และความตระหนักดา้น 
    วัฒนธรรมและความหลากหลาย 
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
    ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 
4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปราย 
    เก่ียวกับความหลากหลายทาง 
    วัฒนธรรมในสถานการณ ์
    จ าลองและสถานการณ์จริง 

การประเมินตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะภาคปฏิบัติ การ
สอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม เช่น ให้
นักศึกษาอภิปรายวัฒนธรรมของชนชาติและ
ภาษาต่ า ง ๆ  และคว ามแตกต่ า งท า ง
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ การสื่อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์ เช่น การเลือกใช้ภาษา การแสดง
สีหน้าท่าทาง การแต่งกาย มารยาททาง
สังคม เป็นต้น และประเมินจาก ความ
ถูกต้อง ครบถว้น และชัดเจนของการอธิบาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO3  ระบุความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับ
การประกอบ
ธุรกิจและทักษะ
พื้นฐาน ที่จ าเป็น
ต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได ้

การประยุกต์ใช้การสอนแบบเนน้
สมรรถนะ (Competency Based) 
โดยเน้นการบูรณาการความรู้    
การอภิปรายแนวคิดทางการตลาด
และการประกอบธุรกิจ การอธบิาย
ทักษะความเปน็ผูป้ระกอบการ  
การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน การ
ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
กรณีศึกษาสถานประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ เป็นตน้ 

การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม การแก้ไข
ปัญหา  การประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน   การ
ประเมินกระบวนการ รายงานการทัศน
ศึกษาดูงาน  

 

PLO4  มีทักษะการใช้
ภาษา  และ
สื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ใน
บริบท การ
สื่อสารที่  
หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 
   ชั้นเรียนด้วยวธิีการเรียนรู้เชิงรุก  
   (Active Learning) การสอน 
   แบบสาธิต (Demonstration 
   Method)  การสอนแบบใช ้
   สถานการณ์จ าลอง  
   (Simulation) การสอนโดยใช้ 
   เกม 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
    ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การประเมินตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะภาคปฏิบัติ การ
สอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม การ
ประเมินจากกิจกรรม       

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ        
การสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนรู้เท่าทนั
สื่อและ
สารสนเทศ 

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active  
    Learning)   
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 
    ระบบออนไลน์/เทคโนโลยี  
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
    ประเมิน และบูรณาการข้อมลู 
    ข่าวสาร หรือสารสนเทศ  
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
    อย่างมีวิจารณญาณและ 
    สร้างสรรค ์

การประเมินตามสภาพจริง ในขณะท า
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน การสอบข้อเขียน    
การสอบปฏิบัติ และการประเมิน ผลงาน 
โดยประเมินความสามารถในการระบุความ
ต้องการใช้สื่อได้ถูกต้อง เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ตรงตามการใช้งานอย่าง
ปลอดภัย  ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO6  แสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง และ
น าความรู้  ไปใช้
ในการพัฒนา 
ตนเองและการ
ด าเนินชีวิต 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
    ด้วยการน าตนเอง (Self- 
    directed Learning) เพื่อการ 
    แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และ 
    พัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะทาง  
    กาย จิต ปัญญา และสังคม  
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    ผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบและวาง
แผนการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง   ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความก้าวหน้าระหว่างภาคเรียน และการ
ประเมินท้ายภาคเรียนด้วยการสอบข้อเขียน 
สอบปฏิบัติ แฟ้มสะสมงาน หรือรายงานผล
การน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
การด าเนินชีวิต 

 PLO7  แสดงออกซึ่ง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ระเบียบวินยั ตรง
ต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง  สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม  เช่น  การเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning) หรือการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning)   เพื่อส่งเสริม  
การแสดงบทบาท ของการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม  ความรับผิดชอบ 
และการแก้ไขปัญหาในหลากหลาย 
ส ถ า น ก า ร ณ์ ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก 
ห้องเรียน 

การประ เมิ นจากกิ จกรรมกลุ่ ม   กา ร
ประเมินผลจากสถานการณ์จริง การประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติของผู้ เรียน
ในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ และพิจารณา 
จากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO8   ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานหรือ
ด าเนินโครงการ
ได ้

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ 
    ฐาน (Project-based  
    Learning) เนน้กระบวนการ 
    คิดสร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ 
    ผลงานและพัฒนา ให้เกิด 
    ความคิดใหม่ การสร้างผลผลิต 
    และนวัตกรรม  
2) การจัดการศึกษาโดยกระตุน้ให้ 
   ผู้เรียนใช้ความคิดสรา้งสรรค์ใน 
   การออกแบบผลงาน กิจกรรม 
   หรือโครงการในชั้นเรียน เน้น 
   การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง 
   ความหมาย และสะท้อน 
   ความคิดด้านการสร้างสรรค์ 
   และสุนทรียภาพ ทัง้นี้ การสรา้ง 
   ผลงานและการด าเนนิโครงการ 
  สามารถท าได้ทัง้ในและนอก 
  ห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดท าผลงาน  
กิจกรรมหรือโครงการ   ตั้งแต่การก าหนด 
หัวข้อ วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน และน าเสนอ  
การสังเกตพฤติกรรม การท างานเป็นกลุ่ม 
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน  
การประเมินผลงาน โดยประเมนิจากความ  
ใหม่ของแนวคิด/แนวทาง ประโยชน์ คุณค่า 
ทางสนุทรียะ เปน็ตน้ 
 

PLO9   คิดวิเคราะห์ 
วางแผนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อ 
แก้ไขปัญหาหรือ
เพื่อออกแบบ
นวัตกรรมได ้

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลางโดยใชป้ัญหาเปน็ฐาน 
(Problem-based) ฝึกการคิด
วิเคราะห์ คิดออกแบบอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง 
การประเมินโดยเพื่อนร่วม  ชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน การประเมินกระบวนการ เช่น การ
วางแผนงาน การออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา   
หรือการออกแบบนวัตกรรม  การวิเคราะห์
และแก้ไขโจทย์ปัญหา   ด้วยการวางแผน
หรือใช้นวัตกรรม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี

คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO10 มีจริยธรรมและ 
          จรรยาบรรณ 
          แห่งวิชาชีพวิศวกร 

1) การบรรยายและยกกรณีตัวอยา่ง 
2) การอภิปรายกรณีศึกษาและให ้
   นักศึกษาเสนอความคิดเห็น 
3) การสอดแทรกเรื่องของจริยธรรมใน 
   การเรียนการสอนในรายวิชา   
4) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดขีอง 
    อาจารย์ผู้สอน 

1) ให้ออกแบบงาน แล้วสังเกตการณ ์
    อภิปรายผล การท ารายงาน การน าเสนอ 
    ผลงาน ว่ามีความรับผิดชอบตอ่ผลกระทบ 
    ต่าง ๆ ที่จะเกิดกับผู้อื่นหรือไม ่ 
2) การโต้ตอบสื่อสารระหว่างการจัดกิจกรรม 
   การเรียนการสอนในห้องเรียน 

PLO11 ใช้ข้อมูลในการ 
          ตัดสินใจโดยค านึงถึง 
          ผลกระทบเชิง 
          วิศวกรรมต่อบริบท 
          ของสังคม ของโลก 
          สิ่งแวดล้อม และ 
          เศรษฐกิจ 

1) การบรรยายและยกกรณีตัวอยา่ง 
2) การอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสยีของ 
    ผลกระทบในการออกแบบ ปรบัปรุง  
    และพัฒนาผลิตภณัฑ์หรือกระบวน 
    การด าเนินงานท่ีค านึงถึงบริบทของ 
    สังคม โลก สิ่งแวดล้อม และ 
    เศรษฐกิจ 
3) การใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียน 
    ในรายวิชา 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย  
    การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งงาน 
   กลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงงาน รายงาน  
   ที่ได้รับมอบหมาย    
3) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรยีนการสอน 
    ทีจ่ัดในห้องเรียน 

PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู ้
          พื้นฐานทาง 
          วิศวกรรมศาสตร์  
          วิทยาศาสตร์ และ   
          คณิตศาสตร์ เพื่อ 
          ก าหนดกรอบ 
          แนวความคิดทาง 
          วิศวกรรมได ้

1) การบรรยายและยกกรณีตัวอยา่ง 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ให้ผู้เรียนมโีอกาสประยุกตค์วามรู ้
   พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  
   วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ใน 
   การแก้ไขปัญหา เช่น การเรียนรู้ 
   แบบแก้ไขปัญหา (problem- 
   based learning)   

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย  
    การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งงาน 
   กลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงงาน รายงาน  
   ที่ได้รับมอบหมาย ว่าผู้เรียนมคีวาม   
   สามารถปฏิบตัิงานโดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ได ้
   ถูกต้องหรือไม ่

PLO13 ออกแบบการทดลอง 
          ทางด้านวิศวกรรม 
          อุตสาหการ 

1) การบรรยายและยกกรณีตัวอยา่ง 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะการ 
    ออกแบบการทดลองทางด้าน 
    วิศวกรรมอุตสาหการ เช่น การใช้ 
    สถานการณ์จ าลอง การเรยีนรูแ้บบ 
    แก้ไขปัญหา (problem-based  
    learning)   
3) การใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียน 
    ในรายวิชา 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย  
    การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินการออกแบบการทดลองว่า

สอดคล้องกับงานหรือไม่ จะแก้ปญัหา
ระบบงานได้ตรงจดุหรือไม่  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO14 วิเคราะห์และแปรผล 
          ที่ได้จากการทดลอง 
          ทางด้านวิศวกรรม 
          อุตสาหการ 

1) การบรรยายและยกกรณีตัวอยา่ง 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะ 
    วิเคราะห์และแปรผลทีไ่ด้จากการ 
    ทดลองทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  
    เช่น การใช้สถานการณ์จ าลอง การ 
    เรียนรู้แบบแก้ไขปญัหา (problem- 
    based learning)   
3) การใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียน 
    ในรายวิชา 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย  
    การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งงาน 
    กลุ่มและงานเดีย่ว เช่น โครงงาน รายงาน  
    ทีไ่ด้รับมอบหมาย    
3) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรยีนการสอน 
    ทีจ่ัดในห้องเรียน 

PLO15 ประยุกต์ใช้การ  
          ออกแบบทาง 
          วิศวกรรมและ 
          กระบวนการผลติ  
          โดยค านึงถึง 
          ข้อก าหนดด้าน 
          ชีวอนามัย  
          ความปลอดภัย  
          วัฒนธรรม สังคม     
          สิ่งแวดล้อม และ 
          เศรษฐกิจ 

1) การบรรยายและยกกรณีตัวอยา่ง 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ให้ผู้เรียนมโีอกาสเรียนรู้ทักษะใน  
   ประยุกต์ใช้การออกแบบทาง 
   วิศวกรรมและกระบวนการผลิต เช่น  
   การใช้สถานการณ์จ าลอง การเรียนรู ้
   แบบแก้ไขปัญหา (problem-based  
   learning)   
3) การใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียน 
    ในรายวิชา 
4) การเรียนรูจ้ากสถานการณจ์ริง 
5) การมอบหมายใหผู้้เรยีนท ารายงาน  
   ค้นคว้าข้อมูลในรายวิชาและองค์ 
   ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
   กระบวนการผลิต 
 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย  
    การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานท่ีได้รับมอบหมายว่าการ

ออกแบบนั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ ระบบจะ
ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ ได้ค านึงหรือป้องกัน
ผลกระทบกับผู้อื่นหรือสังคมอยา่งไร  
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มคอ. 2 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO16 เลือกใช้ความรู้และ 
          เครื่องมือทางด้าน 
          วิศวกรรมอุตสาหการ 
          ที่ทันสมัยในการ 
          พัฒนาและปรับปรุง 
          ระบบงานใน 
          ภาคอุตสาหกรรม 
          โดยค านึงถึง 
          ทรัพยากรที่มีอยู่ 

1) การบรรยายและยกกรณีตัวอยา่ง 
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรูเ้ครื่องมือ

ต่าง ๆ ที่ใช้ในวิชาชีพ เช่น การ
จ าลองสถานการณ์ การออกแบบ
โรงงาน เครื่องมือคณุภาพ เป็นต้น  

3) การใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียน 
    ในรายวิชา 
4) การมอบหมายใหผู้้เรยีนท ารายงาน  
    ค้นคว้าข้อมูลในรายวิชาและศาสตร ์
    ที่เกี่ยวข้อง น ามาบูรณาการเพือ่ 
    พัฒนาและปรับปรุงระบบงานใน 
    ภาคอุตสาหกรรม 

1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย  
    การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) ประเมินจากงานว่า ได้เลือกใช้เครื่องมือท่ี 
    เหมาะสมไหม แก้ปัญหาโรงงานได้ไหม ใช้ 
    เครื่องมืออย่างคล่องแคล่วหรือไม่  
3) ใช้ทรัพยากรอยา่งประหยัดหรอืไม ่
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มคอ. 2 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
               คุณวุฒิ (TQF)                                                         
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)                   

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของ

ศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
                      

PLO2 อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  

                      

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

                      

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการ
สื่อสารที่หลากหลาย 

                      

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

                      

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ   
การด าเนินชีวิต 
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มคอ. 2 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
               คุณวุฒิ (TQF)                                                         
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)                   

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 
ซ่ือสัตย์สุจริต     มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                      

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 

                      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบ
นวัตกรรมได ้

                      

       หมายเหตุ :  ระบุสัญลกัษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธก์ับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (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 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
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 มีวิสัยทัศน์ทีน่ าไปสู่การสร้างสรรค์ 

  



112 

 

มคอ. 2 

มคอ. 2 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)                                            

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                   

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO10 มจีริยธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกร 

                         

PLO11 ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจโดย
ค านึงถึงผลกระทบเชิง
วิศวกรรมต่อบริบทของสังคม 
ของโลก สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ 

                         

PLO12 ประยุกต์ใช้ความรูพ้ื้นฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพื่อก าหนด
กรอบแนวความคิดทาง
วิศวกรรมได ้

                         

PLO13 ออกแบบการทดลองทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ 

                         

PLO14 วิเคราะห์และแปรผลที่ได้จาก
การทดลองทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ 
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มคอ. 2 

มคอ. 2 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

  ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)                                            

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                   

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO15 ประยุกต์ใช้การออกแบบ 
ทางวิศวกรรมและ
กระบวนการผลิต โดย
ค านึงถึงข้อก าหนดด้าน      
ชีวอนามยั ความปลอดภยั 
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ 

                         

PLO16 เลือกใช้ความรู้และเครื่องมือ
ทางด้านวิศวกรรมอุตสา
หการที่ทันสมัยในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบงานใน
ภาคอุตสาหกรรมโดย
ค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู ่

                         

          หมายเหต ุ:  ระบุสัญลกัษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธก์ับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
          1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์ 
              สุจริต 

2. มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ 
   สังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นหมู่คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ 
   ความส าคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 
   มนุษย ์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กรสังคมและ 
   สิ่งแวดล้อม 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึง 
   บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.  ความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานวิศวกรรมพ้ืนฐานและ 
    เศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม 
    ทางเทคโนโลยี 
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชา 
    เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม  
    เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3.  ทักษะทางปัญญา 
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2. สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ 
   ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา 
   นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ 
    เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง 
    มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง 
    แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ 
    สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง 
   ต่อเนื่อง 
4. รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม  
    สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางตัว 
    ได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหา 
   ที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน  และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่ 
    เกี่ยวข้องได้ 
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มคอ. 2 

มคอ. 2 

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

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU101   ศิลปะศิลปากร ⚫                

SU102   ศิลปากรสร้างสรรค ์ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫         

SU110   มนุษย์กับการสร้างสรรค ์ ⚫                

SU111 บ้าน  ⚫     ⚫          

SU112 ความสุข      ⚫           

SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ      ⚫           

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก     ⚫            

SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ      ⚫           

SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย ⚫                

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น ⚫ ⚫               

SU118 สถาปัตยกรรมและศลิปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ⚫ ⚫               

SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    ⚫  ⚫           

SU120 ไทยศึกษา  ⚫               

SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซยีน  ⚫               

SU122 สมาธิเชิงประยุกต ์      ⚫           

SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  ⚫               
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มคอ. 2 

มคอ. 2 

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

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      ⚫           

SU125   มนุษย์กับการคิด      ⚫   ⚫        

SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกตเ์พื่อชุมชน ⚫     ⚫           

SU127   กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษท่ี 21  ⚫    ⚫           

SU128 การตีความศิลปะ ⚫ ⚫               

SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ     ⚫  ⚫          

SU130 การพัฒนาการคิด      ⚫           

SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น     ⚫            

SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหสัวรรษที่ 3      ⚫           

SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน      ⚫ ⚫          

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
            การสื่อสาร 

    ⚫            

SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต      ⚫ ⚫          

SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน      ⚫           

SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย ์     ⚫            

SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน      ⚫  ⚫ ⚫        

SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า      ⚫ ⚫          
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มคอ. 2 

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

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      ⚫           

SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค ์         ⚫        

SU142 ดนตรีอาเซียน ⚫ ⚫               

SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง ⚫     ⚫           

SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน       ⚫          

SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย  ⚫               

SU146 โครงการพระราชด าร ิ      ⚫           

SU147 ภาพและเสียงดจิิทัล     ⚫   ⚫         

SU148   พลวัติสังคมไทย  ⚫    ⚫           

SU149   การดูแลสุขภาพ      ⚫           

SU150   ภาพยนตร์วิจักษ์ ⚫ ⚫               

SU151   ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยคุโบราณ    ⚫               

SU152   ภูมิปัญญาไทยกับการสรา้งสรรค ์ ⚫ ⚫    ⚫           

SU153   สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น ⚫ ⚫               

SU154   การออกแบบและสรา้งสรรค์ในศิลปะตะวันออก ⚫ ⚫    ⚫           

SU155   มองกรุงเทพผ่านศิลปะ ⚫ ⚫               
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU156   ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย ⚫ ⚫               

SU157   วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน  ⚫               

SU158   การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต      ⚫           

SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล    ⚫ ⚫ ⚫           

SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  ⚫  ⚫             

SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์  ⚫  ⚫ ⚫            

SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น    ⚫ ⚫            

SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน  ⚫  ⚫             

SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  ⚫  ⚫             

SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต    ⚫  ⚫           

SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ    ⚫             

SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน  ⚫  ⚫             

SU216   การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ ์    ⚫             

SU217   การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ    ⚫             

SU218   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    ⚫             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU301 พลเมืองตื่นรู ้  ⚫    ⚫ ⚫          

SU310 การอนุรักษ์และการจดัการมรดกทางวัฒนธรรม  ⚫     ⚫          

SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 ⚫      ⚫          

SU312 เพศสภาพและเพศวิถ ี       ⚫          

SU313 ธรรมชาติวิจักษ์       ⚫          

SU314 รักษ์นก       ⚫          

SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม       ⚫          

SU316 โลกของจุลินทรยี ์       ⚫  ⚫        

SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว     ⚫  ⚫          

SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน       ⚫          

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     ⚫ ⚫ ⚫          

SU320  โลกแห่งนวัตกรรม     ⚫ ⚫   ⚫        

SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม       ⚫  ⚫        

SU322  การดูแลสัตวเ์ลี้ยง   ⚫              

SU323 จิตสาธารณะ       ⚫          

SU324   เทคโนโลยสีะอาดในอุตสาหกรรม      ⚫ ⚫  ⚫        
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

SU325   ภูมิภาคโลก  ⚫               

SU401 ความเป็นผูป้ระกอบการที่ขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม   ⚫  ⚫            

SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ   ⚫     ⚫ ⚫        

SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ     ⚫    ⚫        

SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ   ⚫      ⚫        

SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอรต์   ⚫  ⚫  ⚫          

SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ   ⚫      ⚫        

SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต   ⚫              

SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานส าหรับผู้ประกอบการ   ⚫              

SU416 ธุรกิจดิจิทัล   ⚫  ⚫            
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มคอ. 2 

มคอ. 2 

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

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

511 115  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1            ⚫     

511 116  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2            ⚫     

514 112  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกรรมอุตสาหการ             ⚫     

514 113  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอตุสาหการ            ⚫     

600 201  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1        ⚫         

600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2        ⚫         

614 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ  ⚫        ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 
614 191  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอตุสาหการ            ⚫  ⚫  ⚫ 
614 201  เขียนแบบวิศวกรรม            ⚫     

614 202  สถิติวิศวกรรม             ⚫ ⚫ ⚫   

614 211  กระบวนการผลติ               ⚫ ⚫ 

614 212  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต               ⚫ ⚫ 
614 251  การวิจัยด าเนินงาน           ⚫    ⚫ ⚫ 

614 291  ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1    ⚫             

614 301  การวิเคราะห์ข้อมลูอุตสาหกรรม      ⚫       ⚫  ⚫   
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มคอ. 2 

มคอ. 2 

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

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

614 311  ปฏิบัติการการทดสอบวัสด ุ                 ⚫ 
614 312  เทคโนโลยีการผลติส าหรับอุตสาหกรรม 4.0               ⚫ ⚫ 

614 313  ระบบอัตโนมัตสิ าหรบัอุตสาหกรรม                ⚫ ⚫ 

614 314  ปฏิบัติการการควบคมุระบบอัตโนมัต ิ                 ⚫ 

614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม      ⚫       ⚫ ⚫  ⚫ 
614 322  วิศวกรรมความปลอดภยั          ⚫ ⚫    ⚫  

614 331  ระบบคุณภาพ             ⚫ ⚫ ⚫  

614 341  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม           ⚫      

614 351  การวางแผนและควบคมุการผลิต      ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ 
614 352  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร          ⚫ ⚫    ⚫  

614 361  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม          ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ 

614 362  การออกแบบทางวิศวกรรม        ⚫  ⚫ ⚫    ⚫  

614 371  การจ าลองสถานการณ ์             ⚫ ⚫  ⚫ 
614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม      ⚫ ⚫    ⚫     ⚫ 
614 392  ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2    ⚫             

614 393  เตรียมสหกจิศึกษา    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫       
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มคอ. 2 

มคอ. 2 

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

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

614 411  วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้งานอุตสาหกรรม               ⚫ ⚫ 

614 412  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตส าหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซ ี                ⚫ 

614 413  วิศวกรรมเครื่องมือกล                ⚫ 

614 421  การยศาสตร ์               ⚫  

614 451  วิศวกรรมงานซ่อมบ ารงุ               ⚫ ⚫ 

614 452  ระบบการผลิตแบบลีน                ⚫ 

614 453  ปัญญาคณาในระบบการผลิต                ⚫ 

614 454  การจัดตารางการผลติและการจัดล าดับการผลิต                ⚫ 

614 455  กฎหมายอุตสาหกรรม          ⚫ ⚫      

614 456  การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์       ⚫          

614 461  วิศวกรรมคุณค่า               ⚫  

614 462  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง             ⚫ ⚫   

614 491   โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

614 493   สหกิจศึกษา    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫       

614 494   โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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มคอ. 2 

มคอ. 2 

 
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

614 495   การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม  ⚫     ⚫    ⚫      

614 496  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1                ⚫ 

614 497  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2                ⚫ 

614 498  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3                ⚫ 

615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม            ⚫     

615 224  เทอร์โมฟลูอิดสส์ าหรับวิศวกร            ⚫     

615 225  ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอดิส ์            ⚫     

616 101  องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม            ⚫     

616 181  ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรมเบื้องต้น            ⚫     

618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน             ⚫   ⚫  

618 121  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน             ⚫     

620 101  วัสดุวิศวกรรม            ⚫ ⚫   ⚫  

         หมายเหต ุ: ระบุสัญลักษณ์ “⚫”  หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
                         และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด  
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มคอ. 2 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 
 1. แผนการศึกษา (ปกติ) 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ปีที่ 1 

SU101    ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U                

SU102    ศิลปากรสร้างสรรค ์
3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap         

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

At 
          

SU202    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ 3(2-2-5)  U  Ap             

SU203    ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  U  Ap Ap            

SU301    พลเมืองตื่นรู้ 
3(3-0-6)  U    Ap, 

At 
Ap, 
At 

         

SU401    ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)   U  Ap            

511 115  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 3(3-0-6)            U     

511 116  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 3(3-0-6)            U     

514 112  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกรรมอุตสาหการ  3(3-0-6)            U     
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มคอ. 2 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

514 113  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอตุสาหการ 1(0-3-0)            U     

614 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ 2(1-3-2)  U        At At U   At At 

614 191  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอตุสาหการ 3(2-3-4)            Ap  U  S 

616 101  องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการ 
             อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)            U     

616 181  ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรมเบื้องต้น 1(0-3-0)            U     

ปีที่ 2  

SU402    นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An        

600 201  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและ 
             วิศวกรรม 1 

1(0-3-0) 
       

U 
   

 
   

 

600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและ 
             วิศวกรรม 2 

1(0-3-0) 
       

Ap 
   

 
   

 

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

614 202  สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6)            Ap U U   

614 211  กระบวนการผลติ 3(3-0-6)               U U 

614 212  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-0)               U S 

614 251  การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6)           Ap    U U 

614 291  ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3(3-0-6)    U             

615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)            Ap     
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มคอ. 2 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

615 224  เทอร์โมฟลูอิดสส์ าหรับวิศวกร 3(3-0-6)            Ap     

615 225  ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอดิส์ส าหรับวิศวกร 1(0-3-0)            U     

618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  3(3-0-6)            Ap   U  

618 121  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน  1(0-3-0)            U     

620 101  วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)           U U   U  

ปีที่ 3   

614 301  การวิเคราะห์ข้อมลูอุตสาหกรรม  3(2-3-4)     U       Ap  Ap   

614 311  ปฏิบัติการการทดสอบวัสด ุ  1(0-3-0)                S 

614 312  เทคโนโลยีการผลติส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 3(2-3-4)               U Ap 

614 313  ระบบอัตโนมัตสิ าหรบัอุตสาหกรรม  3(2-3-4)               U U 

614 314  ปฏิบัติการการควบคมุระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-0)                U 

614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)      U       Ap Ap  U 

614 322  วิศวกรรมความปลอดภยั   3(3-0-6)          At U    U  

614 331  ระบบคุณภาพ 3(3-0-6)             Ap Ap Ap  

614 341  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)           Ap      

614 351  การวางแผนและควบคมุการผลิต 3(3-0-6)      U    U U     Ap 

614 352  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)          At Ap    U  

614 361  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)          At Ap    Ap Ap 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

614 362  การออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-4)        U  At Ap    Ap  

614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 1*(ไม่น้อย
กว่า 240 
ช่ัวโมง) 

     
U U 

   
Ap 

    
U 

614 392  ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3(3-0-6)    U             

ปีที่ 4   

614 451  วิศวกรรมงานซ่อมบ ารงุ 3(3-0-6)               Ap Ap 

614 491   โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-0)    Ap  Ap  Ap  At   Ap  Ap Ap 

614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(0-6-0)    Ap  Ap  Ap  At   Ap Ap Ap Ap 

614 495  การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6)  U     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 Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”    Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At” 
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มคอ. 2 

         2. แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ปีที่ 1 

SU101    ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) U                

SU102    ศิลปากรสร้างสรรค ์
3(3-0-6) U    Ap  Ap, 

At 
Ap         

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

At 
          

SU202    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ 3(2-2-5)  U  Ap             

SU203    ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  U  Ap Ap            

SU301    พลเมืองตื่นรู้ 
3(3-0-6)  U    Ap, 

At 
Ap, 
At 

         

SU401    ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)   U  Ap            

511 115  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1 3(3-0-6)            U     

511 116  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2 3(3-0-6)            U     

514 112  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกรรมอุตสาหการ  3(3-0-6)            U     

514 113  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอตุสาหการ 1(0-3-0)            U     

614 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ 2(1-3-2)  U        At At U   At At 

614 191  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอตุสาหการ 3(2-3-4)            Ap  U  S 
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มคอ. 2 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

616 101  องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการ 
             อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)            U     

616 181  ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรมเบื้องต้น 1(0-3-0)            U     

ปีที่ 2  

SU402    นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)   U     Ap An        

600 201  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและ 
             วิศวกรรม 1 

1(0-3-0) 
       

U 
   

 
   

 

600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและ 
             วิศวกรรม 2 

1(0-3-0) 
       

Ap 
   

 
   

 

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

614 202  สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6)            Ap U U   

614 211  กระบวนการผลติ 3(3-0-6)               U U 

614 212  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 1(0-3-0)               U S 

614 251  การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6)           Ap    U U 

614 291  ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3(3-0-6)    U             

615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)            Ap     

615 224  เทอร์โมฟลูอิดสส์ าหรับวิศวกร 3(3-0-6)            Ap     

615 225  ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอดิส์ส าหรับวิศวกร 1(0-3-0)            U     

618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  3(3-0-6)            Ap   U  
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มคอ. 2 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

618 121  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน  1(0-3-0)            U     

620 101  วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)           U U   U  

ปีที่ 3   

614 301  การวิเคราะห์ข้อมลูอุตสาหกรรม  3(2-3-4)     U       Ap  Ap   

614 311  ปฏิบัติการการทดสอบวัสด ุ  1(0-3-0)                S 

614 312  เทคโนโลยีการผลติส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 3(2-3-4)               U Ap 

614 313  ระบบอัตโนมัตสิ าหรบัอุตสาหกรรม  3(2-3-4)               U U 

614 314  ปฏิบัติการการควบคมุระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-0)                U 

614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)      U       Ap Ap  U 

614 322  วิศวกรรมความปลอดภยั   3(3-0-6)          At U    U  

614 331  ระบบคุณภาพ 3(3-0-6)             Ap Ap Ap  

614 341  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)           Ap      

614 351  การวางแผนและควบคมุการผลิต 3(3-0-6)      U    U U     Ap 

614 352  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร 3(3-0-6)          At Ap    U  

614 361  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)          At Ap    Ap Ap 

614 362  การออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-4)        U  At Ap    Ap  
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มคอ. 2 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 1(ไม่น้อย
กว่า 240 
ช่ัวโมง) 

     
U U 

   
Ap 

    
U 

614 392  ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3(3-0-6)    U             

614 393  เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-3-0)    U U U U   At       

ปีที่ 4   

614 451  วิศวกรรมงานซ่อมบ ารงุ 3(3-0-6)               Ap Ap 

614 493  สหกิจศึกษา 
6(ไม่น้อย
กว่า 640 
ช่ัวโมง) 

   Ap  Ap Ap Ap  At     
  

614 494  โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา 2(0-6-0)    Ap  Ap  Ap  At   Ap Ap Ap Ap 

614 495  การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6)  U     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 Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”    Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
1 - อธิบายพ้ืนฐานทางคณิตศาสต์และวิทยาศาตร์ท่ีเป็นฐานที่ส าคัญส าหรับวิศวกรได ้ 

- ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม         
อุตสาหการ  

- อธิบายเบื้องต้นของวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการและรู้ถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรได ้

- อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะ และวัฒนธรรมได้ 
- มีทักษะภาษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
- แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2 - ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบไป
ด้วย กลศาสตร์วิศวกรรมและเทอร์โมฟลูอิดส์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมวัสดุ  

- อธิบายพ้ืนฐานทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการทั้งทางด้านกระบวนการผลิตและการจัดการ
ระบบการผลิตได้ 

- อธิบายการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีส าคัญในการตัดสินใจได ้
- มีความคิดสร้างสรรค์ 

3 - ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้น
ทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต 

- ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต โดย
ค านึงถึงข้อก าหนดด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม  สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

- สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบเชิงวิศวกรรมต่อบริบทของสังคม ของโลก 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

4 - บูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง 
และพัฒนาระบบงานในภาคอุตสาหกรรม 

- เลือกใช้ความรู้และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่ทันสมัยในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานในภาคอุตสาหกรรมโดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ 

- ออกแบบการทดลองทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ วิเคราะห์ และแปรผลที่ได้จากการทดลอง
ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

- มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
2. การประเมินผลนักศึกษา 
          2.1 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

     หลักสูตรได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา (Course Learning Outcomes) และ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ออกแบบวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา โดยให้ก าหนดรายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ไว้ในเอกสาร
รายละเอียดวิชา (มคอ.3) ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือควบคุมวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาตาม
หลักสูตรได้ก าหนดไว้ และก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนรายงานการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน ปัญหาข้ออุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน และแนวทางการปรับปรุงไว้ในเอกสาร 
มคอ.5 เพ่ือใช้ส าหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนครั้งต่อไป  
         2.2 การแจ้งวิธีกาวัดและประเมินผลให้กับผู้เรียน   

    อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกวิชาต้องแจกเอกสารรายละเอียดวิชา (มคอ.3) และอธิบายรายละเอียด
วิชาในคาบแรกที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาของภาคการศึกษานั้นๆ โดยจะมีเนื้อหาประกอบด้วยวัตถุประสงค์
รายวิชา หัวข้อการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การวัด
ประเมินผลของรายวิชาโดยละเอียด ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับจาก
รายวิชาและวิธีการวัดและประเมินผล 
        2.3 วิธีการประเมินมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ และเป็นธรรมกับผู้เรียน 

   อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาต้องวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่ได้ก าหนดและแจ้งนักศึกษาไว้ 
ส าหรับการวัดและประเมินผลของงานที่มอบหมายในแต่ละครั้ง อาจารย์ผู้สอนต้องมีการออกแบบวิธีการให้คะแนน
หรือเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างชัดเจนและแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนมอบหมายงาน ส าหรับการสอบหรือการ
สอบย่อยต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอนต้องมีจัดท าและใช้ Marking Scheme หรือ Rubrics ในการประเมินการสอบหรือ
การวัดผลของผู้เรียน เพ่ือให้วิธีการประเมินมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ และเป็นธรรมกับผู้เรียน    
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       2.4 ผลประเมินของนักศึกษาทันเวลา  
  อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งผลกระประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและสะท้อนผลการวัดผลให้ผู้เรียนทราบ 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ หลักสูตรก าหนดให้ผู้สอนต้องแจ้ง
ผลการสอบให้ผู้เรียนทราบภายใน 2 สัปดาห์ หรือไม่เกินระยะเวลาที่นักศึกษาสามารถน าไปพิจารณาการเรียนรู้ของ
ตนเองได้   
      2.5 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ขอดูคะแนนหรือขอทบทวนผลการสอบ  

 นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอดูคะแนนหรือขอทบทวนผลการสอบได้ที่งานบริการการศึกษาผ่าน
ระบบที่คณะได้ก าหนดไว้  
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
      3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
           (1) หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการทวนสอบในระดับรายวิชาให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา โดยจัดให้มีการทวนสอบทุกปีการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 20 รายวิชา   
           (2) หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละชั้น
ปี โดยจัดให้มีการทวนสอบนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่ 1-3 โดยด าเนินการทวนสอบเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
     3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

มีการก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการการประกอบอาชีพและ
ความก้าวหน้าของบัณฑิต เพ่ือน าผลการวิเคราะห์และสะท้อนกลับจากการด าเนินการ ย้อนกลับวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมและวิชาชีพ  โดยจะ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
          (1) หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการทวนสอบในระดับหลักสูตรโดยให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
โดยจัดให้มีการทวนสอบนักศึกษาชั้นปี 4 หรือชั้นปีสุดท้าย ก่อนปิดภาคการศึกษาในเทอมปลาย  
          (2) การส ารวจความเห็นของผู้ประกอบการในการจ้างงานบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินmทักษะและการน าผลการเรียนรู้ของบัณฑิตไปใช้ในการท างานให้กับภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กร
ภาครัฐ ภายหลังการเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี   
         (3) การส ารวจความก้าวหน้าของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรไปแล้ว 3-5 ปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
บัณฑิตในการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปเป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิด
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 
 
 
 



137 
 

 

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 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องสอบได้  
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต และสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
2.00 และค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 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 าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
  (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  (4)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  (1)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  (2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
  (3)  กระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
  (5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ตามประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 
2.  บัณฑิต 
      2.1  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรฯ ด าเนินการส ารวจผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ก าหนด จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตที่หลักสูตรผลิต
ออกมาเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
     2.2  การได้งานท า  
 หลักสูตรท าการส ารวจอัตราการได้งานท าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี และท าการส ารวจอัตราการได้งานตรงกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร 
   2.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          หลักสูตรมีแผนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพตรง
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยคาดหวังที่จะผลิตบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ CREATIVE 
ดังนี ้
Creative leader ผู้น าแห่งการสร้างสรรค ์
    บัณฑิตมีคุณลักษณะที่เปน็ผูน้ าแห่งการสร้างสรรค์ประโยชนส์ู่สังคม 
Responsibility ความรับผิดชอบ 
    บัณฑิตเคารพตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
Expertise ความรู้ความช านาญ 
    บัณฑิตมีความรู้ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ตนศึกษา และมีความรอบรู้ในหลายสาขาวชิา สามารถน าความรู้มาใช้เพื่อ
ประกอบอาชีพและในชีวิตประจ าวันได้ โดยรู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี 
Art appreciation ตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ 
    บัณฑิตรู้คุณค่าของผลงานศลิปะและผลงานสร้างสรรค์ 
Thainess ความเป็นไทย 

• บัณฑิตรู้คุณค่าและรักษ์ความเปน็ไทย 

• บัณฑิตเข้าใจความหลากหลายทางวฒันธรรม และสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้ที่มีวฒันธรรมแตกต่างโดยยัง
ด ารงความเปน็ไทย 

Integrity and Ethics ความซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม 
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• บัณฑิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีศลีธรรม และศรัทธาในความดี 

• บัณฑิตมีระเบียบวนิัยและเคารพกฎกติกาสังคม ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Volunteer spirits and public consciousness จิตอาสาและจิตสาธารณะ 
   บัณฑิตมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ห่วงใยและมุ่งเข้าร่วมเพือ่ท าประโยชน์ให้สังคม สิ่งแวดลอ้ม และสาธาณะสมบัติ 
Essential skills for future citizen ทักษะส าคัญส าหรับพลเมืองอนาคต                         

• E1 ทักษะด้านการคิด 
 E1.1 บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
 E1.2 บัณฑิตสามารถคิดอย่างมวีิจารณญาณ 
 E1.3 บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหา 

• E2 ทักษะด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ 
 E2.1 บัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้น า 
E2.2 บัณฑิตสามารถบริหารจัดการตนเอง บุคคล และองค์กร มีความสามารถในการปรับตวัตัง้เป้าหมายวางแผน และ
ด าเนินการให้บรรลุเปา้หมายภายใต้ข้อจ ากัดของเวลาและทรัพยากร 

• E3 ทักษะด้านการท างาน 
- บัณฑิตมีความรับผิดชอบ สามารถท างานเปน็ทีม แก้ไขปัญหาและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
- บัณฑิตมีความช านาญในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิชาชีพและสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นได้ 
- บัณฑิตสามารถน าทักษะที่ไดจ้ากการศึกษาเทคนิควิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติมาประยกุต์ใช้เพื่อปฏิบัติงานได้

ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
- บัณฑิตมีทักษะการโน้มนา้ว เจรจาต่อรอง และทักษะการสื่อสาร 

• E4 ทักษะด้านการเรียนรู้ 
- บัณฑิตต้องเปน็ผู้ใฝ่รู้โดยแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ อยู่เสมอ 
- บัณฑิตมีระบบและวิธีคิดในการเรียนรู้ที่ดี สามารถแยกแยะกลัน่กรองข้อมูลที่ได้จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่าง

เหมาะสม 

 
หลักสูตรมีการก ากับติดตามหลักสูตรตามเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) โดยมี
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลวางแนวทางกลยุทธ์เชิงปฏิบัติ เพ่ือเป็นกรอบให้คณาจารย์และภาควิชาใช้
ด าเนินการ เพ่ือร่วมกันผลักดันให้ได้คุณภาพของบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด และมี
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกรอบการด าเนินการหลักดังนี้  
   1. ใช้กรอบมาตรฐานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA)  

2. ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ของทุกรายวิชาตรงตามแผนที่แสดง  
การกระจายความรับผิดขอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

3. ก าหนดกลไกในการขับดันให้เกิดปฏิบัติได้จริงตามแต่ละหัวข้อของผลลัพธ์การเรียนรู้  
4. ด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชาในทุกภาคการศึกษา  
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5. ด าเนินการประเมินผลคุณภาพของบัณฑิต โดยการส ารวจผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง  
6. จัดให้มีการส ารวจอัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จ การศึกษา 

 
3.  นักศึกษา 
 3.1  กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ก าหนดกลไกการรับนักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร   คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้ 

1. การรับนักศึกษาด้วย Portfolio 
2. การรับนักศึกษาโควต้า 
3. การรับแบบ Admissions 
4. การรับตรงอิสระ 

 
3.2 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา 

       หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวให้กับนักศึกษาผ่าน
ช่องทางและโครงการดังนี้ 

      1. การปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ืออธิบายการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย  การเรียนการ
สอน  และกฎระเบียบนักศึกษา 

2. การประชุมนักศึกษาในแต่ละชั้นปี หลักสูตรฯ จัดให้มีการประชุมนักศึกษาในทุก ๆ ปีการศึกษา เพ่ือท า
การชี้แจงเรื่องที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน  

3. การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือให้ค าปรึกษาในด้านการศึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการจะแจ้งรายละเอียดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ พร้อมสถานที่ส าหรับการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสรุปปัญหาที่พบส่งกลับมายังหลักสูตร เพ่ือ
น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาต่อไป 

4. จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าท างานใน
สถานประกอบการ 

5. โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ หลักสูตรส ารวจความจ าเป็นและความสนใจของนักศึกษาในด้านการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการที่จะด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
พร้อมทั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับแต่ละโครงการ หลักสูตรฯ ประเมินผลที่ได้จากโครงการและสรุป
ข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผนในรอบปีการศึกษาถัดไป 

6. การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
7. ช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น อีเมล์สายตรงประธานหลักสูตร  
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4.  อาจารย์ 
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการ เพ่ือการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการยกระดับคุณภาพอาจารย์ใน
หลักสูตร ดังนี้ 

1. การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการก าหนดคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร  

2. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญตรงกับสาขาวิชา 

3. หลักสูตรฯ มีการก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินการหลักสูตรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  

4. หลักสูตรฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

5. หลักสูตรฯ มีการวางแผนการทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณหรือลาศึกษาต่อ เพ่ือให้การด าเนินการ
หลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้น าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยน าสาระในปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร “จัดการศึกษาให้
ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้น า ผสานศาสตร์และ
ศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม” มาถ่ายทอดก าหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนี้ 
     5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
       มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร เพ่ือออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร เพ่ือรับรองปริญญาในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในการปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ศิษย์เก่า และ
ผู้ประกอบการ มาเป็นผู้วิพากษ์และประเมินหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
     5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาจาก ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์การสอน และภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา  มีก าหนดการในการส่ง มคอ.3 และ 
มคอ. 4 โดยก าหนดจากภาควิชาฯ มีการประชุมเพ่ือทบทวนผลงานวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือน ามาพิจารณาว่าสามารถบูรณาการกับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
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     5.3 การประเมินผู้เรียน 
            มีการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การสอบในวิชาบรรยาย และผลการปฏิบัติ ในวิชาปฏิบัติ การ
พิจารณาระดับผลการเรียนรู้ใช้การวัดผลตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด โดยก าหนดในแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ใน มคอ.3 ซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ มีการวัดผลการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 
การก ากับส่งการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 และ มคอ.6 ก าหนดให้มีการประชุมการประเมินผล
รายวิชาที่มีความผิดปกติของระดับผลการเรียน การวางแผนและการก าหนดรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบในแต่
ละปีการศึกษา 
    5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       หลักสูตรฯ ด าเนินการก ากับและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 
7 ข้อ 7 ใน มคอ.2 และสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีการส ารวจจ านวนและตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และระบบข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียนจากอาจารย์
และนักศึกษา การน าประเมินผลการเรียนการสอนในของทุกรายวิชา  ในหัวข้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มาพิจารณา
ปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน
ของนักศึกษาและอาจารย์  
 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครุภัณฑ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเน้นให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานในรายวิชาที่ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร มีการด าเนินการคัดสรรหนังสือเข้าสู่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ
อ้างอิงสิ่งที่เรียนในหลักสูตร    
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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 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน 
    คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 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 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 
     ให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
     ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  
     หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 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 านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
       พัฒนาวิชาการ 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) ในแต่ละ
ปี 

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 านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละป ี

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 การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  1.1.2 จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
   1.2.2 ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป 
  1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ อว. ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการ 
ดังนี้ 
 2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
 2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ เป็นต้น 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
        4.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ

สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถัดไป 

  4.1.2 กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
  ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร
จะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 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)  รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  (ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
                     อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  (จ) 1) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
                        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ  
                        (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  
                     2) ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
                        สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
                        ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 
  (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 าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

    
1. ชื่อ-นามสกุล 

นายสิทธิชัย แซ่เหล่ม 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
สมิทธ์ นิยะสม และสิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2563).  “การใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมเพ่ือวางแผนการผลิต 

กรณีศึกษา บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และครบรอบ 36 ปี 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 20-21 มีนาคม 2563, เลขหน้า 766 – 777. 

เพ็ญพรรณ เพ็ชรสว่าง และสิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2563). “การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต กรณีศึกษา บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 
36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 20-21 มีนาคม 2563, เลขหน้า 798 – 810. 

ธนัชชา ตามประทีป และสิทธิชัย แซ่เหล่ม. (2563).  “การปรับปรุงระบบบริหารคลังสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563  เพ่ือเฉลิม      
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 36 ปี  มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล, 20-21 มีนาคม 2563, เลขหน้า 811 – 823.   
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ประสบการณ์สอนระยะเวลา  28 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 331    การควบคุมคุณภาพ 
614 341    เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
619 432    การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
2. ชื่อ-นามสกุล 

นายปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2543) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2540) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
บัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช, ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ และสรรวิทย์  เชื้อพิสุทธิ์กุล. (2563).  “การศึกษาปัจจัย

การกลึงงานด้วยเม็ดมีด TNMG160404KT315 ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบ
ผิว”.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563, วันที่ 27 มีนาคม 
2563, เลขหน้า 266 – 277. 

สรรวิทย์  เชื้อพิสุทธิ์กุล, ปฏิพัทธ์  หงษ์สุวรรณ และบัญญัติ  พันธ์ประสิทธิ์เวช. (2562).  “การพัฒนาวิธีการ
ทางคอมพิวเตอร์ ส าหรับปัญหาการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1, วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562.  ณ โรงแรม
รอยัล ริเวอร์, เลขหน้า 97 - 105. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 201    เขียนแบบวิศวกรรม 
614 312    เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 
614 313    ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม 
614 314    การออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
3. ชื่อ-นามสกุล 

นายสุขุม โฆษิตชัยมงคล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2540) 
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2533) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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. ภาควิชาวิศวกรรม  
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร, 
เลขหน้า 1145 – 1151. 

มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล, พงศธร มีสมบัติ และอ าพล มาสอาด. (2563).  “การจัดการโซ่
อุปทานเพ่ือลดต้นทุนการขนส่งโดยการส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตและ
จ าหน่ายชิ้นส่วนยางเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์”. งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม         
อุตสาหการ ครั้งที่ 38  ประจ าปี 2563 (IE Network 2020), วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563. ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร, เลขหน้า 775 – 781. 

มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์, สุขุม โฆษิตชัยมงคล และสุวัฒน์ เณรโต. (2561).  “การปรับปรุงกระบวนการผลิต
โดยเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวโรงงานแปรรูปนมตัวอย่าง”. การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 – 26 กรกฎาคม 2561, เลขหน้า 1025 – 1030. 
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สุขุม โฆษิตชัยมงคล, มนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ และสุวัฒน์ เณรโต. (2561). “การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
ย่อยเหง้ามันส าปะหลัง”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2561,  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 – 26 กรกฎาคม 
2561, เลขหน้า 690–693.   

    

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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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
4. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาววรฤทัย  ชูเทียร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก และวรฤทัย ชูเทียร. (2561). ประยุกต์ใช้เทคนิคการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคนมี

ส่วนร่วมในการปรับปรุง.  การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า.  16 ธันวาคม 2561, เลขหน้า 97-
102. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 351    การวางแผนและควบคุมการผลิต 
614 363    ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
614 458    ระบบการผลิตแบบลีน 

        619 311    ลีนส าหรับโลจิสติกส์  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
5. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ทองหยวก 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555) 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
เพ็ญพิสุทธิ์ ทองหยวก และวรฤทัย ชูเทียร. (2561). ประยุกต์ใช้เทคนิคการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคน

มีส่วนร่วมในการปรับปรุง.  การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า. 16 ธันวาคม 2561 , เลขหน้า 97 - 
102. 

Tungtrongphairoj J., Thongyoug P. , Saranyachot P.  and Chandra-ambhorn S. (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. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 311    ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ 
614 361    การออกแบบเพ่ือความสามารถในการผลิต 
614 363    ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
619 211    ปฏิบัติการสเปรดชีทส าหรับงานวิศวกรรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
6. ชื่อ-นามสกุล 

นายประจวบ กล่อมจิตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์, เกรียงไกร การชัยศรี, พีรภพ จอมทอง, นพคุณ ทิวาพัฒน์ และประจวบ กล่อมจิตร. 

(2563). “การคัดเลือกผู้ส่งมอบโดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ส าหรับโรงงานผลิตกระสอบ
ตัวอย่าง”. วารสารธรรมศาสตร์:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) :     
เลขหน้า 872 - 884. (TCI 2). 

หรรษกร รอดศรีสมุทร, ทัศนีย์ เกตุการณ,์นพคุณ แสงเขียว, ชูศักดิ์ พรสิงห์, ทองแท่ง ทองลิ่ม และประจวบ 
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(เมษายน) : เลขหน้า 1139 - 1146. (TCI 2).  

ประเสริฐ บุญรอด และประจวบ กล่อมจิตร. (2563). “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษากระบวนการ 
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(มกราคม-มิถุนายน) : 1 - 11. (TCI 2). 
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กระเบื้องมุงหลังคา”. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
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ข่ายงานวิศวกรรม     อุตสาหการไทย ปีที่ 5, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) : เลขหน้า 49 - 58 . 
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Improvement By Simulation Technique In The Logistic Company” . Science & 
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ระดับปริญญาตรี 
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614 323    การยศาสตร์ 
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614 463    การจ าลองสถานการณ์ 
619 211    โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
619 313    การออกแบบระบบโลจิสติกส์ 
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
เอกรินทร์ การเก่ง และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2563). “แบบจ าลองอัตราการไหลสูงสุดส าหรับการผลิต      

ผ้าเบรก” วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีที่ 10, ฉบับที่ 28 (พฤษภาคม-
กันยายน) : เลขหน้า 16 - 28. (TCI 1) 

สุชาวดี เปล่งศรี และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์ . (2563). “การจัดกลุ่มขนาดผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้          
K-means Clustering เพ่ือลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์” วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) :  
เลขหน้า 31 - 44. (TCI 2) 

Proceedings 
รัชฎากรณ์ ภู่ห้อย และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2563). “การปรับปรุงขั้นตอนวิธีลาเบลส าหรับวิธีซิมเพล็กซ์ของ

ตัวแบบปัญหาการขนส่ง”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจ าปี พ.ศ. 
2563 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 
36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 20 - 21 มีนาคม 2563. นครราชสีมา, เลขหน้า 788 – 797. 
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กฤษดา สีแพง, จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลา
ของนักกีฬาข้ามสิ่งกีดขวางประเภทบุคคลด้วยวิธีการถดถอยเชิงพหุและโลจิสติกส์ ”. การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือท้องถิ่น
เข้มแข็งยั่งยืน, 11 - 12 ธันวาคม 2562, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 
เลขหน้า 80 – 85. 

จิราพร สกุลวรารักษ์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การประยุกต์ใช้ขั้นตอนการปีนเขาและขั้นตอน
วิธีการจ าลองการอบเหนียวส าหรับปัญหาพนักงานขาย ในคลังสินค้าบน ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล”.  
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 8 ปี 2562 ภายใต้งาน Eco Innovation Forum 2019 ณ โรงแรม มิราเคิล  แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, 24 กันยายน 2562, กรุงเทพฯ, เลขหน้า 63 – 69. 

ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลเพ่ือ
ก าหนดระยะทางของคลังสินค้า”. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม
และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 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 
ชนิดรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร”. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 บูรณาการ วิจัย นวัตกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ , 7 มิถุนายน 
2562, อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต, เลขหน้า 599 – 607. 

ชิษณุ ธาราอุดมทรัพย์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของเตาอบ
เหล็กรีดร้อนระหว่างช่วงการอุ่นเตาเพ่ือหยุดบ ารุงรักษารักษาเชิงป้องกัน”. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 บูรณาการ วิจัย นวัตกรรม
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ, วันที่ 7 มิถุนายน 2562, อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัยรังสิต, เลขหน้า 82 – 
90. 

กุลธิดา สุขสมบูรณ์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของ  
เตาอบเหล็กรีดร้อนระหว่างช่วงการอุ่นเตาเพ่ือเปลี่ยนลูกรีดโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการ
ทดลอง”. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 
บูรณาการวิจัย นวัตกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ, 7 มิถุนายน 2562, อาคารพิฆเนศ มหาวิทยาลัย
รังสิต, เลขหน้า 72 – 81. 

ธัญญลักษณ์ มีแสง และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การคัดเลือกผู้ส่งมอบงานหล่อโดยวิธีการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ในอุตสาหกรรมพัดลมและพัดลมโบลเวอร์”. การประชุมวิชาการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เลขหน้า 90 – 98.   
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สิริภาคย์ บุญยนต์ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2562). “การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเลซิตินจากน้ ามัน
ธัญพืชด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและก าหนดการไม่เชิงเส้น”. การประชุมวิชาการวิจัย
ด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เลขหน้า 359 – 363. 

คเณศ พันธุ์สวาสดิ์, ณัฐ ทองดีงามเลิศ และแพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์.  (2562). “การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบ
กลุ่มอนุภาคในการจัดตารางงานของกระบวนการผลิตที่มีรอบการขนส่ง”. การประชุมวิชาการวิจัย
ด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เลขหน้า 258 – 264. 

วันชาติ แก้วยินดี, กวินธร สัยเจริญ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์ . (2561). “การลดปริมาณของเสียจาก
กระบวนการย้อมและตกแต่งส าเร็จโดยหลักการซิกซ์ ซิกม่า”. การประชุมน าเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ประจ าปีการศึกษา 2561, 16 สิงหาคม 2561, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รังสิต, เลขหน้า 2529 – 2536. 

ต้องใจ ศรัทธาผล, กวินธร สัยเจริญ และคเณศ พันธุ์สวาสดิ์. (2561). “การลดต้นทุนการผลิตผ้าเบรกดิสก์
เบรก”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี พ.ศ. 2561, 23-26 กรกฎาคม 
2561, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เลขหน้า 434 – 438. 

Tan, U., 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. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 191    การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 
614 251    การวิจัยด าเนินงาน 
619 191    การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรโลจิสติกส์ 
619 211    การวิจัยด าเนินงานส าหรับโลจิสติกส์  
619 413    ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์ 

  619 415    ปัญญาประดิษฐ์ในงานโลจิสติกส์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
8. ชื่อ-นามสกุล 

นายชูศักดิ์ พรสิงห์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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) 

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
พีรภพ จอมทอง, นพคุณ แสงเขียว, หรรษกร รอดศรีสมุทร และชูศักดิ์ พรสิงห์. (2564). “การคัดเลือกผู้ส่ง

มอบผลิตภัณฑ์เหล็กโดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษา บริษัทจ าหน่ายเหล็ก” 
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 31, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) : เลขหน้า 
872 - 884. (TCI 1) 

สุธิดา ไชยกิจ และชูศักดิ์ พรสิงห์. (2564). “การลดระยะเวลาการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพ่ือลดต้นทุนการจัดเก็บ” 
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) : เลขหน้า 15 - 30. 
(TCI 2) 

หรรษกร รอดศรีสมุทร, ทัศนีย์ เกตุการณ์, นพคุณ แสงเขียว, ชูศักดิ์ พรสิงห์, ประจวบ กล่อมจิตร และ  
ทองแท่ง ทองลิ่ม. (2563).  “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ในจังหวัดปทุมธานี” วารสารธรรมศาสตร์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 6 
(มิถุนายน) : เลขหน้า 1138 - 1146. (TCI 1) 

ชูศักดิ์ พรสิงห์, นพคุณ แสงเขียว, พีรภพ จอมทอง, จิตศักดิ์ กาญจนอโนทัย และทองแท่ง ทองลิ่ม. (2563). 
“การประยุกต์ใช้การกระจายหน้าที่คุณภาพเพ่ือออกแบบค าอธิบายรายวิชาการศึกษาการท างานทาง
อุตสาหกรรม” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) : เลขหน้า 913 - 
927. (TCI 1) 
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พีรภพ จอมทอง, ภาณี เพ็ญโพธิ์ , นพคุณ ทิวาพัฒน์ และชูศักดิ์ พรสิงห์. (2563). “การประยุกต์ใช้
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกผู้ส่งแผ่นวงจรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของโรงงาน
อิเล็กทรอนิกส์” วารสารธรรมศาสตร์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28, ฉบับที่ 2 
(กุมภาพันธ์) : เลขหน้า 371 - 382.  (TCI 1) 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 331    การควบคุมคุณภาพ 
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เกษรินทร์ พูลทรัพย์, ศุภาพิชญ์ อนุรักษ์, วันชัย ลีลากวีวงศ์, ภูวิศา เพ็ชรช่วย และสุขุม โฆษิตชัยมงคล. 
(2561). “การปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว : กรณีศึกษา 
กระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรี”. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561, อุบลราชธานี, เลขหน้า 1194 – 
1199. 

Phoonsup K. , Leelakaweewong W. , Saodaeng N. , Rudtho P. , Kositchaimongkon S.  and 
Maneepen T.  “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 Vilaiyawong N.  ( 2 0 1 8 ) .  
“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 าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
11. ชื่อ - นามสกุล 

นายบัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 
         ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 

บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช และปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ (2561). “การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับการผลิต    

โฟมกลาสจากเศษแก้วสีอ าพัน”. วารสารวิชาการวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 25, 
ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) : 102 – 112. (TCI 1). 

Proceedings 
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิเวช และสรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล. (2562). “การปรับปรุง

กระบวนการผลิตนมลงถุง กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมจังหวัดราชบุรี”. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนลีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4, วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562, กรุงเทพฯ, เลขหน้า 118 – 
127. 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
614 101    วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
614 201    เขียนแบบวิศวกรรม 
614 211    กระบวนการผลิต 
614 212    ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
614 413    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
12. ชื่อ - นามสกุล 

นายธนาธร เกรอต 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ชูศักดิ์ พรสิงห์, ธนาธร เกรอต, ทองแท่ง ทองลิ่ม และภัทรเวช ธาราเวชรักษ์. (2561). “แนวทางการจัด

การพลังงานและของเสียที่เกิดจากผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี”. 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 2 7  –  30 , 2 019 . 
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. 
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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 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
13. 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 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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.”,  
   The International Conference on Engineering and Industrial Technology 2020, Page 

No. 137-145, 6-8 May 2020, Pattaya, Thailand. 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 1 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
SU102      ศิลปากรสร้างสรรค์ 
614 212    ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 
614 213    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
614 493    สัมมนา 
619 331    การจัดการองค์กรทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
619 494    เตรียมสหกิจศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรี 

 
14. ชื่อ-นามสกุล 

นายสุจินต์  วุฒิชัยวัฒน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

สังกัด 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceedings 
Woottichaiwat S. (2020) “Application of Data Clustering in Improving Efficiency 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    โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
619 312    การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ 
619 314    การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

  619 433    วิศวกรรมระบบ 
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ภาคผนวก  ค 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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รายละเอียดการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
1. สรุปรายงานผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
    ในช่วงปีการศึกษา 2559 - 2563  

ปีการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตร 
2563 2.79 
2562 3.40 
2561 3.55 
2560 3.91 
2559 3.65 
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2. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และมีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรฯ ในช่วงปี 
   การศึกษา 2559 – 2563  แล้วทั้งสิ้น 372 คน  ได้แก่ 
ตารางท่ี 2  จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปีการศึกษา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตฯ 
 ที่จบ การศึกษา แบบสอบถาม ท างาน

แล้ว 
ร้อยละ ยังไม่ได้

ท างาน 
ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ 

2563 72 65 33 50.77 32 49.23 0 0 
2562 112 109 84 77.07 22 20.19 0 0 
2561 70 67 46 68.66 21 31.34 0 0 
2560 53 53 43 81.13 4 7.55 3 5.66 
2559 65 62 41 63.07 8 12.90 7 11.29 

รวมทั้งสิ้น 372 356 247  87  10  
 
 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ในปีการศึกษา 2563 มีงานท าแล้วเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.77  ยังไม่ได้ท างาน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 49.23    
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3. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 – 2562 

ล าดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
2560 

ค่าเฉลี่ย 
2561 

ค่าเฉลี่ย 
2562 

1 ผลการประเมินตามพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 4.25 3.77 4.34 
 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.30 3.94 4.61 
 (2) ด้านความรู้ 4.19 3.68 4.24 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา 4.27 3.64 4.31 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 4.20 3.72 4.44 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.24 3.88 4.14 

 (6) คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4.35 3.88 4.29 
 (7) คุณลักษณะของบัณฑิตตามวิชาชีพ 0 3.61 4.11 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ทั้งหมด (คน) 53 70 72 
3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ที่ได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (คน) 
15 14 5 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรฯ (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

28.30 20.00 6.94 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลปีการศึกษา 2562 นายจ้างได้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
              ค่อนข้างน้อย 
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ภาคผนวก  ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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ภาคผนวก  จ 
       1) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
           สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับ  
           (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565)  
       2) ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
           สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) กับ 
           มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 
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1. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต การเปลี่ยนแปลง 

 หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 

 

แผนปกต ิ    
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 30 - 
    วิชาบังคับ 9 24 +15 
    วิชาบังคับเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 – 12 - เปลี่ยนเปน็วิชาเลือก 
    วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า - 6 +6 
    วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา  ไม่น้อยกว่า 9 – 12  - ยกเลิก 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 108 104 -4 
    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 47 42 -5 
    กลุ่มวิชาบังคับ 55 56 +1 
    กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 6 - 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 6 - 
หน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 144 140 -4 
แผนสหกิจศึกษา    
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 30 - 
    วิชาบังคับ 9 24 +15 
    วิชาบังคับเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 – 12 - เปลี่ยนเปน็วิชาเลือก 
    วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า - 6 +6 
    วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา  ไม่น้อยกว่า 9 – 12  - ยกเลิก 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 108 104 -4 
    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 47 42 -5 
    กลุ่มวิชาบังคับ 61 62 +1 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 6 - 
หน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 144 140 -4 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสตูรเดิม (พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2565) 

    2.1 แผนการศึกษา (ปกติ) 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลง 

รหัสวิชา   
หมวดวิชาเฉพาะ   
เลขสามหลักหลัง   
1 = กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรม 

1 = กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรม และภาษา 

เพิ่มรายวิชาทางภาษา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตเท่าเดิม 
1.1 วิชาบังคับ 1.1 วิชาบังคับ หน่วยกิตเท่าเดิม 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
 SU101 ศิลปะศิลปากร  รายวิชาใหม่ 
 SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล รายวิชาใหม่ 
 SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ รายวิชาใหม่ 
 SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์ รายวิชาใหม่ 
 SU301 พลเมืองตื่นรู ้ รายวิชาใหม่ 
 SU401 ความเป็นผู้ประกอบการทีข่ับเคลื่อนด้วย 

          นวัตกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาใหม่ 
1.2 วิชาบังคับเลือก 1.2 วิชาบังคับ  
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    ปิดรายวิชา 
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์  SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์

  
 

1. เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 

    อังกฤษ 
082 103 ปรัชญากับชีวิต  ปิดรายวิชา 
082 104 อารยธรรมโลก    ปิดรายวิชา 
082 105 อารยธรรมไทย    ปิดรายวิชา 
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคม 
            อาเซียน 

SU118 สถาปัตยกรรมและศลิปะในเอเชีย 
          ตะวันออกเฉียงใต้ 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลง 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต  SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   
 
 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 

    อังกฤษ 
082 109  ดนตรีวิจักษ ์   ปิดรายวิชา 
082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างาน 
             อย่างเป็นสุข 

 ปิดรายวิชา 

083 101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   ปิดรายวิชา 
083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์    ปิดรายวิชา 
083 103  หลักการจัดการ    ปิดรายวิชา 
083 104  กีฬาศึกษา   ปิดรายวิชา 
083 105  การเมือง การปกครองและ 
             เศรษฐกิจไทย 

 ปิดรายวิชา 

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   ปิดรายวิชา 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน   ปิดรายวิชา 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน   ปิดรายวิชา 
083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์   ปิดรายวิชา 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์   ปิดรายวิชา 
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ   ปิดรายวิชา 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการ 
              พัฒนาสังคม 

 ปิดรายวิชา 

084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ  SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลง 
 2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชาภาษา 

    อังกฤษ 
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน  

 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 
 
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            และการสื่อสาร 

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์  
          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในวิตประจ าวัน   ปิดรายวิชา 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 
 

SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน 
             ประชาคมอาเซียน  

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
          อย่างยั่งยืน
 
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

084 107 พลังงานในอาเซียน   ปิดรายวิชา 
084 108 โลกและดาราศาสตร์  SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3  

 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลง 
3. ปรับชื่อรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
             วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 ปิดรายวิชา 

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ 
             วิทยาศาสตร์ประยุกต์  

 ปิดรายวิชา 

600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม   ปิดรายวิชา 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน   ปิดรายวิชา 
600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต  

  
SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต  

 
1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนจาก “วิชาที่

ก าหนดโดยคณะ
วิชา” เป็น “วิชา
เลือก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

600 114 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์   ปิดรายวิชา 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต  ปิดรายวิชา 
600 116 ภาวะผู้น ากับการพัฒนา   
  
 
  

SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า  
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนจาก “วิชาที่

ก าหนดโดยคณะ
วิชา” เป็น “วิชา
เลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

600 117  พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต   ปิดรายวิชา 
600 118  ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน   ปิดรายวิชา 
600 119  ไฟฟ้าและความปลอดภัย   ปิดรายวิชา 
600 120  การตลาดและการเงิน   ปิดรายวิชา 
600 121  เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร  ปิดรายวิชา 
 SU111 บ้าน รายวิชาใหม ่

 SU112 ความสุข รายวิชาใหม ่
 SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ รายวิชาใหม ่
 SU114 เทคโนโลยเีปลีย่นโลก รายวิชาใหม ่
 SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย รายวิชาใหม ่
 SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

          ชีวิต 
รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลง 
 SU120 ไทยศึกษา รายวิชาใหม ่
 SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน รายวิชาใหม ่
 SU122 สมาธิเชิงประยุกต ์ รายวิชาใหม ่
 SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาใหม ่
 SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน รายวิชาใหม ่
 SU125 มนุษย์กับการคิด รายวิชาใหม ่
 SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน รายวิชาใหม ่
 SU127 กระบวนการเรียนรูร้ะบบสัญลักษณ์ใน 

          ศตวรรษที่ 21 
รายวิชาใหม ่

 SU128 การตีความศลิปะ รายวิชาใหม ่
 SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ รายวิชาใหม ่
 SU130 การพัฒนาการคิด รายวิชาใหม ่
 SU131 การจัดการสารสนเทศเบือ้งต้น รายวิชาใหม ่
 SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน รายวิชาใหม ่
 SU136 เทคโนโลยเีครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม ่
 SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ รายวิชาใหม ่
 SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม ่
 SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายวิชาใหม ่
 SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค ์ รายวิชาใหม ่
 SU142 ดนตรีอาเซยีน รายวิชาใหม ่
 SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง รายวิชาใหม ่
 SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม ่
 SU146 โครงการพระราชด าร ิ รายวิชาใหม ่
 SU147 ภาพและเสียงดิจิทลั รายวิชาใหม ่
 SU148 พลวัตสังคมไทย รายวิชาใหม ่
 SU149 การดูแลสุขภาพ รายวิชาใหม ่
 SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ รายวิชาใหม ่
 SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ รายวิชาใหม ่
 SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค ์ รายวิชาใหม ่
 SU153 สุนทรียศาสตรเ์บื้องต้น รายวิชาใหม ่
 SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะ 

          ตะวันออก 
รายวิชาใหม ่

 SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ รายวิชาใหม ่
 SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม ่
 SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวนั รายวิชาใหม ่
 SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต รายวิชาใหม ่
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 SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและการ 

          สืบค้น 
รายวิชาใหม ่

 SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาใน 
          อาเซียน 

รายวิชาใหม ่

 SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารดา้นวัฒนธรรม รายวิชาใหม ่
 SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต รายวิชาใหม ่
 SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ รายวิชาใหม ่
 SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน รายวิชาใหม ่
 SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ ์ รายวิชาใหม ่
 SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ รายวิชาใหม ่
 SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และ 

          เทคโนโลย ี
รายวิชาใหม ่

 SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง 
          วัฒนธรรม 

รายวิชาใหม ่

 SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาใหม ่
 SU312 เพศสภาพและเพศวิถ ี รายวิชาใหม ่
 SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ รายวิชาใหม ่
 SU314 รักษ์นก รายวิชาใหม ่
 SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ 

          ศิลปกรรม 
รายวิชาใหม ่

 SU316 โลกของจุลินทรีย ์ รายวิชาใหม ่
 SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว รายวิชาใหม ่
 SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รายวิชาใหม ่
 SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง รายวิชาใหม ่
 SU323 จิตสาธารณะ รายวิชาใหม ่
 SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ รายวิชาใหม ่
 SU411 การเพาะเหด็และการต่อยอดทางธุรกิจ รายวิชาใหม ่
 SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอตุสาหกรรมอสีปอรต์ รายวิชาใหม ่
 SU413 มหัศจรรย์ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาใหม ่
 SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต  รายวิชาใหม ่
 SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานส าหรับ 

          ผู้ประกอบการ  
รายวิชาใหม ่

 SU416 ธุรกิจดิจิทัล รายวิชาใหม ่
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 108 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104  
หน่วยกิต 

ลดลง 4 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 47  
หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ จ านวน 42 หน่วยกิต ลดลง 5 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวศิวกร 1 511 115 แคลคูลัสส าหรับวศิวกรอุตสาหการ 1 เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา และเนื้อหา 

511 105 แคลคูลัสส าหรับวศิวกร 2 511 116 แคลคูลัสส าหรับวศิวกรอุตสาหการ 2 เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา และค าอธิบาย
รายวิชา 

511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  ปิดรายวิชา 
513 100 เคมีทั่วไป  ปิดรายวิชา 
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  ปิดรายวิชา 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ปิดรายวิชา 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  ปิดรายวิชา 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  ปิดรายวิชา 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  ปิดรายวิชา 
 514 112 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ รายวิชาใหม ่
 514 113 ปฏิบัติการพื้นฐานส าหรบัวิศวกรรม 

             อุตสาหการ 
รายวิชาใหม ่

614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน 614 101 ความรู้เบื้องต้นส าหรับวศิวกรรม 
            อุตสาหการ 

คงเดิม 

614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            วิศวกรอุตสาหการ 

614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            วิศวกรอุตสาหการ 

คงเดิม 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม คงเดิม 
614 202 สถิติวิศวกรรม 614 202 สถิติวิศวกรรม คงเดิม 
614 211 กระบวนการผลิต 614 211 กระบวนการผลิต คงเดิม 
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต คงเดิม 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม คงเดิม 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดสส์ าหรับวิศวกร 615 224 เทอร์โมฟลูอิดสส์ าหรับวิศวกร คงเดิม 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน คงเดิม 
 618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน ย้ายกลุ่มวิชา 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 620 101 วัสดุวิศวกรรม คงเดิม 
 616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับ 

            กระบวนการอุตสาหกรรม 
รายวิชาใหม ่

 616 181 ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรม 
            เบื้องต้น 

รายวิชาใหม ่
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2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 55 หน่วยกิต กลุ่มวชิาบังคับ จ านวน 56 หน่วยกิต เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยกิต 
614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
 

614 312 เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม  
            4.0 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา และค าอธิบาย
รายวิชา 

614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 614 341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เนื้อหา 

614 251 การวิจัยด าเนินงาน 614 251 การวิจัยด าเนินงาน คงเดิม 
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวสัด ุ 614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวสัด ุ คงเดิม 
614 313 ระบบอัตโนมัต ิ 614 313 ระบบอัตโนมัตสิ าหรับอตุสาหกรรม เปลี่ยนช่ือวิชาและ

เนื้อหา 
 614 314 การออกแบบและควบคมุระบบอัตโนมตั ิ รายวิชาใหม ่
614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม คงเดิม 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภยั 614 322 วิศวกรรมความปลอดภยั คงเดิม 
614 331 การควบคุมคุณภาพ 614 331 ระบบคุณภาพ เปลี่ยนช่ือวิชาและ

เนื้อหา 
614 341 การวิเคราะหต์้นทุนอุตสาหกรรม  ปิดรายวิชา 
614 351 การวางแผนและการควบคุมการผลติ 614 351 การวางแผนและการควบคุมการผลติ คงเดิม 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
             ส าหรับวิศวกร 

614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
             ส าหรับวิศวกร 

คงเดิม 

614 361 การออกแบบเพื่อความสามารถใน 
            การผลิต 

 ปิดรายวิชา 

614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  ปิดรายวิชา 
614 364 การออกแบบทางวิศวกรรม 614 362 การออกแบบทางวิศวกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม 614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม คงเดิม 
614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง 614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง คงเดิม 
614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 614 361 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 493 สัมมนา   ปิดรายวิชา 
614 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1   คงเดิม 
614 492 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2  คงเดิม 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลย ี

            และวิศวกรรม 1 
รายวิชาใหม ่

 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลย ี
            และวิศวกรรม 2 

รายวิชาใหม ่

 614 291 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 
            อุตสาหการ 1 

รายวิชาใหม ่

 614 301 การวิเคราะห์ข้อมลูอุตสาหกรรม รายวิชาใหม ่
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 614 392 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 

            อุตสาหการ 2 
รายวิชาใหม ่

 614 495 การจัดการโครงการและการจัดการ 
            นวัตกรรม 

รายวิชาใหม ่

 619 331 การจัดการโครงการ ปิดรายวิชา 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ) จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วย
กิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งหรือ
หลายแขนงวิชาต่อไปนี ้

กลุ่มวชิาเลือก 
กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ) จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกลุม่วิชาแขนงใดแขนงหนึ่งหรือหลาย
แขนงวิชาต่อไปนี้ 

คงเดิม 

แขนงด้านวัสดุและกระบวนการผลิต แขนงด้านวัสดุและกระบวนการผลิต  
614 315 อบชุบเหล็ก  ปิดรายวิชา 
614 316 ปฏิบัติการอบชุบเหล็ก  ปิดรายวิชา 
614 317 โลหะวิทยา  ปิดรายวิชา 
614 318 ปฏิบัติการโลหะวิทยา  ปิดรายวิชา 
614 411 การออกแบบแม่พิมพ์เบื้องต้น 614 411 วัสดุวิศวกรรมส าหรบัการใช้งานใน 

            อุตสาหกรรม 
เปลี่ยนช่ือและเนื้อหา 

614 312 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลติ 
            ส าหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 

614 412 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลติ 
            ส าหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

614 314 วิศวกรรมเครื่องมือกล 614 413 วิศวกรรมเครื่องมือกล เปลี่ยนรหัสวิชา 
 614 496 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรม 

            อุตสาหการ 1 
รายวิชาใหม ่

แขนงด้านด้านคุณภาพและการปรับปรุงระบบ
การผลิตและการด าเนินการ 

แขนงด้านการปรับปรุงระบบการผลิตและการ
ด าเนินการ 

เปลี่ยนช่ือ 

614 412 การยศาสตร ์ 614 421 การยศาสตร ์ เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 463 การจ าลองสถานการณ ์ 614 371 การจ าลองสถานการณ ์ ย้ายกลุ่มวิชา และ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 362 ปัญญาคณาในระบบการผลิต 614 453 ปัญญาคณาในระบบการผลิต เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 452 ระบบการผลิตแบบลีน 614 452 ระบบการผลิตแบบลีน คงเดิม 
614 454 การจัดตารางการผลิตและ 
            การจัดล าดับการผลติ 

614 453 การจัดตารางการผลิตและ 
            การจัดล าดับการผลติ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

614 456 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 614 456 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 462 วิศวกรรมคุณค่า 614 461 วิศวกรรมคุณค่า เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 463 การจ าลองสถานการณ ์  ย้ายกลุ่มวิชา และรหสั

วิชา 
619 432 ระบบการจัดการคณุภาพ  ปิดรายวิชา 
619 434 คุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ  ปิดรายวิชา 
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 614 497 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 รายวิชาใหม ่
619 441 การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB 619 392 การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB ปิดรายวิชา 
619 442 เหมืองข้อมูล  ปิดรายวิชา 
แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส ์ แขนงด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจสิติกส ์  
614 453 กฎหมายอุตสาหกรรม 614 455 กฎหมายอุตสาหกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 455 การสร้างทีมและการบรหิารทรัพยากร 
            มนุษย์ 

614 456 การสร้างทีมและการบรหิารทรัพยากร 
            มนุษย์ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 614 498 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 รายวิชาใหม ่
619 313 การจัดการการขนส่งและการกระจาย 
            สินค้า 

 ปิดรายวิชา 

619 421 การควบคุมสินค้าคงคลงั 619 414 การควบคุมสินค้าคงคลงั ปิดรายวิชา 
619 431 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม  ปิดรายวิชา 
619 433 วิศวกรรมระบบ  ปิดรายวิชา 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต   

หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต   คงเดิม 
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2.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลง 

1 = กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรม 

1 = กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรม และภาษา 

เพิ่มรายวิชาทางภาษา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตเท่าเดิม 
1.1 วิชาบังคับ 1.1 วิชาบังคับ หน่วยกิตเท่าเดิม 
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
 SU101 ศิลปะศิลปากร  รายวิชาใหม่ 
 SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ รายวิชาใหม่ 
 SU201* ภาษาอังกฤษในยุคดิจิตัล รายวิชาใหม่ 
 SU202* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ รายวิชาใหม่ 
 SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค ์ รายวิชาใหม่ 
 SU301 พลเมืองตื่นรู ้ รายวิชาใหม่ 
 SU401 ความเป็นผู้ประกอบการทีข่ับเคลื่อนด้วย 

          นวัตกรรม 
รายวิชาใหม่ 

 SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ รายวิชาใหม่ 
1.2 วิชาบังคับเลือก 1.2 วิชาบังคับ  
082 101 มนุษย์กับศิลปะ    ปิดรายวิชา 
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์  SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์

  
 

1. เปลี่ยนรหสัรายวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา 
   บังคับเลือก” เป็น  
   “รายวิชาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบาย 
    รายวิชาภาษา 
    อังกฤษ 

082 103 ปรัชญากับชีวิต  ปิดรายวิชา 
082 104 อารยธรรมโลก    ปิดรายวิชา 
082 105 อารยธรรมไทย    ปิดรายวิชา 
082 106 ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน SU118 สถาปัตยกรรมและศลิปะในเอเชีย 

          ตะวันออกเฉียงใต้ 
1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา 
   บังคับเลือก” เป็น  
   “รายวิชาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชา 
    และค าอธิบาย 
    รายวิชา 
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082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต  SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 

2. เปลี่ยน “รายวิชา 
    บังคับเลือก” เป็น  
    “รายวิชาเลือก” 
3. ปรับชื่อรายวิชา 
    และค าอธิบาย 
    รายวิชา 

082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   
 
 
 

SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   
 

1. เปลี่ยนรหสัวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา  
   บังคับเลือก” เป็น  
   “รายวิชาเลือก” 
3. ปรับค าอธิบาย 
    รายวิชาภาษา 
    อังกฤษ 

082 109  ดนตรีวิจักษ ์   ปิดรายวิชา 
082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่าง 
             เป็นสุข 

 ปิดรายวิชา 

083 101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   ปิดรายวิชา 
083 102  จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์    ปิดรายวิชา 
083 103  หลักการจัดการ    ปิดรายวิชา 
083 104  กีฬาศึกษา   ปิดรายวิชา 
083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย  ปิดรายวิชา 
083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   ปิดรายวิชา 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน   ปิดรายวิชา 
083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน   ปิดรายวิชา 
083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์   ปิดรายวิชา 
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์   ปิดรายวิชา 
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ   ปิดรายวิชา 
083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม  ปิดรายวิชา 
084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ  SU115 อาหารเพื่อสุขภาพ 

 
1. 1. เปลี่ยนรหสัวิชา 

2. เปลี่ยน “รายวิชา 
บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับค าอธิบาย 
    รายวิชาภาษา 
    อังกฤษ 
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084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน  

 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 
 
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
            การสื่อสาร 

SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์  
          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   ปิดรายวิชา 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 
 

SU320 โลกแห่งนวัตกรรม 1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

084 106 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน 
             ประชาคมอาเซียน  

SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ 
          พัฒนาอย่างยั่งยืน
 
  

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

084 107 พลังงานในอาเซียน   ปิดรายวิชา 
084 108 โลกและดาราศาสตร์  SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3  

 
 
 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยน “รายวิชา

บังคับเลือก” เป็น 
“รายวิชาเลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 
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600 101 ภาษาอังกฤษสื่อสารส าหรับ 
             วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 ปิดรายวิชา 

600 102 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ 
             วิทยาศาสตร์ประยุกต์  

 ปิดรายวิชา 

600 111 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม   ปิดรายวิชา 
600 112 อาหารกับวิถีชีวิตประจ าวัน   ปิดรายวิชา 
600 113 ศิลปะการด ารงชีวิต  

  
SU135 ศิลปะการด ารงชีวิต  

 
1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนจาก “วิชาที่

ก าหนดโดยคณะ
วิชา” เป็น “วิชา
เลือก” 

3. ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

600 114 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์   ปิดรายวิชา 
600 115 เทคโนโลยีชีวภาพกับคุณภาพชีวิต  ปิดรายวิชา 
600 116 ภาวะผู้น ากับการพัฒนา   
  
 
  

SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า  
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา 
2. เปลี่ยนจาก “วิชาที่

ก าหนดโดยคณะ
วิชา” เป็น “วิชา
เลือก” 

3. ปรับชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

600 117  พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต   ปิดรายวิชา 
600 118  ธุรกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน   ปิดรายวิชา 
600 119  ไฟฟ้าและความปลอดภัย   ปิดรายวิชา 
600 120  การตลาดและการเงิน   ปิดรายวิชา 
600 121  เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร  ปิดรายวิชา 
 SU111 บ้าน รายวิชาใหม ่

 SU112 ความสุข รายวิชาใหม ่
 SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ รายวิชาใหม ่
 SU114 เทคโนโลยเีปลีย่นโลก รายวิชาใหม ่
 SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศ 

          ไทย 
รายวิชาใหม ่

 SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนา 
          คุณภาพชีวิต 

รายวิชาใหม ่
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 SU120 ไทยศึกษา รายวิชาใหม ่
 SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน รายวิชาใหม ่
 SU122 สมาธิเชิงประยุกต ์ รายวิชาใหม ่
 SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม รายวิชาใหม ่
 SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน รายวิชาใหม ่
 SU125 มนุษย์กับการคิด รายวิชาใหม ่
 SU126 ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อ 

          ชุมชน 
รายวิชาใหม ่

 SU127 กระบวนการเรียนรูร้ะบบสัญลักษณ์ใน 
          ศตวรรษที่ 21 

รายวิชาใหม ่

 SU128 การตีความศลิปะ รายวิชาใหม ่
 SU129 ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ รายวิชาใหม ่
 SU130 การพัฒนาการคิด รายวิชาใหม ่
 SU131 การจัดการสารสนเทศเบือ้งต้น รายวิชาใหม ่
 SU133 การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน รายวิชาใหม ่
 SU136 เทคโนโลยเีครื่องมือเครื่องใช้ใน 

          ชีวิตประจ าวัน 
รายวิชาใหม ่

 SU137 เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ รายวิชาใหม ่
 SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน รายวิชาใหม ่
 SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รายวิชาใหม ่
 SU141 การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค ์ รายวิชาใหม ่
 SU142 ดนตรีอาเซยีน รายวิชาใหม ่
 SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง รายวิชาใหม ่
 SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม ่
 SU146 โครงการพระราชด าร ิ รายวิชาใหม ่
 SU147 ภาพและเสียงดิจิทลั รายวิชาใหม ่
 SU148 พลวัตสังคมไทย รายวิชาใหม ่
 SU149 การดูแลสุขภาพ รายวิชาใหม ่
 SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์ รายวิชาใหม ่
 SU151 ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ รายวิชาใหม ่
 SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค ์ รายวิชาใหม ่
 SU153 สุนทรียศาสตรเ์บื้องต้น รายวิชาใหม ่
 SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะ 

          ตะวันออก 
รายวิชาใหม ่

 SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ รายวิชาใหม ่
 SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย รายวิชาใหม ่
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 SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวนั รายวิชาใหม ่
 SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต รายวิชาใหม ่
 SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารและ 

          การสืบค้น 
รายวิชาใหม ่

 SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษา 
          ในอาเซียน 

รายวิชาใหม ่

 SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารดา้น 
          วัฒนธรรม 

รายวิชาใหม ่

 SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต รายวิชาใหม ่
 SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ รายวิชาใหม ่
 SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน รายวิชาใหม ่
 SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ ์ รายวิชาใหม ่
 SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วย 

          ภาษาอังกฤษ 
รายวิชาใหม ่

 SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และ 
          เทคโนโลย ี

รายวิชาใหม ่

 SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทาง 
          วัฒนธรรม 

รายวิชาใหม ่

 SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษ 
          ที่ 21 

รายวิชาใหม ่

 SU312 เพศสภาพและเพศวิถ ี รายวิชาใหม ่
 SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ รายวิชาใหม ่
 SU314 รักษ์นก รายวิชาใหม ่
 SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ 

          ศิลปกรรม 
รายวิชาใหม ่

 SU316 โลกของจุลินทรีย ์ รายวิชาใหม ่
 SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว รายวิชาใหม ่
 SU321 วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายวิชาใหม ่
 SU322 การดูแลสัตว์เลี้ยง รายวิชาใหม ่
 SU323 จิตสาธารณะ รายวิชาใหม ่
 SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหต ุ รายวิชาใหม ่
 SU411 การเพาะเหด็และการต่อยอดทางธุรกิจ รายวิชาใหม ่
 SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอตุสาหกรรม 

          อีสปอร์ต 
รายวิชาใหม ่

 SU413 มหัศจรรย์ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาใหม ่
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 SU414 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต

  
รายวิชาใหม ่

 SU415 การตลาดและการเงินพ้ืนฐานส าหรับ 
          ผู้ประกอบการ  

รายวิชาใหม ่

 SU416 ธุรกิจดิจิทัล รายวิชาใหม ่
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 108  

หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 104  
หน่วยกิต 

ลดลง 4 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 47 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 42 หน่วยกิต ลดลง 5 
511 104 แคลคูลัสส าหรับวศิวกร 1 511 115 แคลคูลัสส าหรับวศิวกรอุตสาหการ 1 เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 

และเนื้อหา 
511 105 แคลคูลัสส าหรับวศิวกร 2 511 116 แคลคูลัสส าหรับวศิวกรอุตสาหการ 2 เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 

และค าอธิบายรายวิชา 
511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  ปิดรายวิชา 
513 100 เคมีทั่วไป  ปิดรายวิชา 
513 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  ปิดรายวิชา 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  ปิดรายวิชา 
514 102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  ปิดรายวิชา 
514 103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  ปิดรายวิชา 
514 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  ปิดรายวิชา 
 514 112 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรม 

            อุตสาหการ 
รายวิชาใหม ่

 514 113 ปฏิบัติการพื้นฐานส าหรบัวิศวกรรม 
             อุตสาหการ 

รายวิชาใหม ่

614 101 วิศวกรรมพื้นฐาน 614 101 ความรู้เบื้องต้นส าหรับวศิวกรรม 
            อุตสาหการ 

คงเดิม 

614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            วิศวกรอุตสาหการ 

614 191 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
            วิศวกรอุตสาหการ 

คงเดิม 

614 201 เขียนแบบวิศวกรรม 614 201 เขียนแบบวิศวกรรม คงเดิม 
614 202 สถิติวิศวกรรม 614 202 สถิติวิศวกรรม คงเดิม 
614 211 กระบวนการผลิต 614 211 กระบวนการผลิต คงเดิม 
614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต 614 212 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต คงเดิม 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม 615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม คงเดิม 
615 224 เทอร์โมฟลูอิดสส์ าหรับวิศวกร 615 224 เทอร์โมฟลูอิดสส์ าหรับวิศวกร คงเดิม 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน คงเดิม 
 618 121 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน ย้ายกลุ่มวิชา 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 620 101 วัสดุวิศวกรรม คงเดิม 



220 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปลี่ยนแปลง 
 616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับ 

            กระบวนการอุตสาหกรรม 
รายวิชาใหม ่

 616 181 ปฏิบัติการทางกระบวนการอุตสาหกรรม 
             เบื้องต้น 

รายวิชาใหม ่

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 61 หน่วยกิต กลุ่มวชิาบังคับ จ านวน 62 หน่วยกิต เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยกิต 
614 213 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 614 312 เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 

 
เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา 

614 241 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 614 341 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 251 การวิจัยด าเนินงาน 614 251 การวิจัยด าเนินงาน คงเดิม 
614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวสัด ุ 614 311 ปฏิบัติการการทดสอบวสัด ุ คงเดิม 
614 313 ระบบอัตโนมัต ิ 614 313 ระบบอัตโนมัตสิ าหรับอตุสาหกรรม เปลี่ยนช่ือวิชาและ

เนื้อหา 
 614 314 ปฏิบัติการการควบคมุระบบอัตโนมตั ิ รายวิชาใหม ่
614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม 614 321 การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม คงเดิม 
614 322 วิศวกรรมความปลอดภยั 614 322 วิศวกรรมความปลอดภยั คงเดิม 
614 331 การควบคุมคุณภาพ 614 331 ระบบคุณภาพ เปลี่ยนช่ือวิชาและเนื้อหา 
614 341 การวิเคราะหต์้นทุนอุตสาหกรรม  ปิดรายวิชา 
614 351 การวางแผนและการควบคุมการผลติ 614 351 การวางแผนและการควบคุมการผลติ คงเดิม 
614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
             ส าหรับวิศวกร 

614 352 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
             ส าหรับวิศวกร 

คงเดิม 

614 361 การออกแบบเพื่อความสามารถในการผลิต           ปิดรายวิชา 
614 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  ปิดรายวิชา 
614 364 การออกแบบทางวิศวกรรม 614 362 การออกแบบทางวิศวกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม 614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม คงเดิม 
614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง 614 451 วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง คงเดิม 
614 461 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 614 361 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนรหัสวิชา 
614 493 สัมมนา   ปิดรายวิชา 

614 494 เตรียมสหกิจศึกษา   614 393 เตรียมสหกิจศึกษา   เปลีย่นรหสัวิชา 

614 495 สหกิจศึกษา 614 493 สหกิจศึกษา เปลีย่นรหสัวิชา 
 600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลย ี

            และวิศวกรรม 1 
รายวิชาใหม ่

 600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลย ี
            และวิศวกรรม 2 

รายวิชาใหม ่

 614 291 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 
            อุตสาหการ 1 

รายวิชาใหม ่

 614 301 การวิเคราะห์ข้อมลูอุตสาหกรรม รายวิชาใหม ่
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 614 392 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 

            อุตสาหการ 2 
รายวิชาใหม ่

 614 494 โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา รายวิชาใหม ่
 614 495 การจัดการโครงการและการจัดการ 

            นวัตกรรม 
รายวิชาใหม ่

 619 331 การจัดการโครงการ ปิดรายวิชา 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า 6  
หน่วยกิต   

หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต   คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา มาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2553 
(มคอ.1) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะพื้นฐาน  แผนการเรียนปกต ิ
     - กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์     - กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  จ านวน   42  หน่วยกิต 
       และวิทยาศาสตร ์     - กลุ่มวิชาบังคับ             จ านวน   56  หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม     - กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะด้าน  แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
     - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม     - กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพ  จ านวน   42   หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม     - กลุ่มวิชาบังคับ             จ านวน   62  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
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เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชา 
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

รายวิชาที่
สอดคล้อง 

หน่วยกิต เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

1) กลุ่มความรูด้้านวัสด ุ
   และกระบวนการผลิต 

614 211 
กระบวนการผลิต 
 

3(3-0-6) 
 

 วิชาบังคับก่อน  :  *614 201  เขียนแบบวิศวกรรม  
           *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 หลักการของเครื่องมือและเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิต  เครื่องกลึง  เครื่องไส เครื่อง
เจียระไนเครื่องกัด เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องเจาะ เครื่อง
ตัด เครื่องพับม้วนโลหะ เครื่องตีขึ้นรูป เครื่องสปาร์
กด้วยไฟฟ้า (อีดีเอ็ม) หลักการของกระบวนการกลึง 
การไส การกัด  และการเจาะ หลักการของการเชื่อม
โลหะด้วยไฟฟ้าและแก๊ส การบัดกรี  การหล่อโลหะ  
กระบวนการหล่อโลหะ การท าแบบ  ระบบจ่ายน้ า
โลหะ  ระบบป้อนเติมน้ าโลหะ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุกับ กระบวนการผลิต  พ้ืนฐานของต้นทุนใน
กระบวนการผลิต 

 614 212 
ปฏิบัติการ
กระบวนการผลิต 

1(0-3-0) วิชาบังคับก่อน  :  *614 201  เขียนแบบวิศวกรรม  
    *อาจเรียนพร้อมกันได้ 
   การทดลองพ้ืนฐานของการกลึงปาดหน้า การ
กลึงปอกผิว การกลึงเรียว การกลึงเกลียว การกลึง
คว้านรู  การกลึงเซาะร่อง  การไส  การกัดปาดหน้า  
การกัดร่อง  การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า การเชื่อมแก๊ส  
การเชื่อมจุด  การหล่อโลหะ  การหล่ออลูมิเนียมผสม  
และการหล่อทองแดงผสม 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

รายวิชาที่
สอดคล้อง 

หน่วยกิต เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

 620 101  
วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) เงื่อนไข  :  โดยความยินยอมภาควิชาวิทยาการและ 
             วิศวกรรมวัสด ุ
         การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งาน
ของวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ 
และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาค
และการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติ
เชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

2) กลุ่มความรูด้้าน 
   ระบบงานและ 
   ความปลอดภัย 

614 322 
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

3(3-0-6)         การศึกษาหลักการในการป้องกันการสูญเสีย  
การออกแบบ  การวิเคราะห์  และการควบคุมพ้ืนที่
ในการท างานที่อาจเกิดอันตราย องค์ประกอบ
ร่างกายของมนุษย์  เทคนิคความปลอดภัยของ
ระบบ  การจัดการการป้องกันอัคคีภัย  หลักการ
ของการจัดการความปลอดภัย กฎหมายความ
ปลอดภัย ในการท างาน   กฎหมายแรงงาน   
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
หลักการในการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมข้ันต้นกรณีศึกษา 

3) กลุ่มความรูด้้าน 
    ระบบคุณภาพ 

614 331  
ระบบคุณภาพ 

3(3-0-6)        ระบบการควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพ การจัดการคุณภาพเชิงรวม   การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ   เทคนิคการควบคุมคุณภาพ   
ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมส าหรับกระบวนการ
ผลิต การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ  
การวิเคราะห์ระบบวัด  การออกแบบและการ
ทดลอง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การควบคุมคุณภาพ  กรณีศึกษา 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

รายวิชาที ่
สอดคล้อง 

หน่วยกิต เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

4) กลุ่มความรูด้้าน 
   เศรษฐศาสตรแ์ละ 
   การเงิน 

614 341 
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม 

3(3-0-6)  การบัญชีต้นทุน  ต้นทุนชนิดต่าง ๆ  การ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การประมาณต้นทุน  ต้นทุน
มาตรฐาน การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม การจัดท า
งบประมาณ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการทางวิศวกรรม การคิดดอกเบี้ย  การคิด    
ค่าเสื่อมราคา อัตราผลตอบแทน การตัดสินใจ
ทางเลือก การวิ เคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน       
การวิเคราะห์ภายใต้ภาษีเงินได้ เงินเฟ้อ การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว การประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

5) กลุ่มความรูด้้านการ 
    จัดการการผลิตและ 
    ด าเนินการ 

614 351  
การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต 

3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน  :  614 202  สถิติวิศวกรรม 
 การจัดการระบบการผลิตและบริ การ 
วางแผนและการควบคุมการผลิต การไหลเวียนของ
ข้อมูลในระบบควบคุมการผลิต การพยากรณ์ความ
ต้องการ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการ
ผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดล าดับ
การผลิต กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

รายวิชาที่
สอดคล้อง 

หน่วยกิต เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

6) กลุ่มความรูด้้านการ 
    บูรณาการวิธีการทาง 
    วิศวกรรมอุตสาหการ 

614 361  
การออกแบบ
โรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

3(3-0-6) วิชาบังคับก่อน  :  614 321  การศึกษาการท างาน 
                                    ทางอุตสาหกรรม  
      บทน าของการออกแบบและวางผังโรงงาน  
การวิเคราะห์การออกแบบโรงงานเบื้องต้น การ
วางแผนการวางผังโรงงาน  การวางแผนและ
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงงาน ลักษณะ
ทั่วไปของปัญหาด้านการวางผังโรงงาน  การเลือก
ท าเลที่ตั้งของโรงงาน  การวิเคราะห์งาน  การ
วิเคราะห์และออกแบบการขนถ่ายวัสดุ  เทคนิค
การจัดเก็บวัสดุและคลังเก็บวัสดุ เศรษฐศาสตร์ของ
การออกแบบ   การวิเคราะห์ความสมดุลของ
สายการผลิต  การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  ประเภท
พ้ืนฐานของการให้บริการและหน้าที่เสริมของผัง
โรงงาน  การออกแบบโรงงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

 614 491  
โครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 

1(0-3-0) วิชาบังคับก่อน  :  614 391  การฝึกงานใน 
                                   อุตสาหกรรม 
เงื่อนไข          :  รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S  
                      หรือ U 
      เลือกหัวข้อวิจัย  ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ 
และผลงานวิจัยที่เคยมีการน าเสนอมาก่อนในสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการและสาขาที่เกี่ยวข้อง  การ
วางแผนงานวิจัย  เขียนโครงร่างงานวิจัย  น าเสนอ
โครงร่างงานวิจัย  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553 (มคอ.1) 

รายวิชาที่
สอดคล้อง 

หน่วยกิต เนื้อหาในค าอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง 

 614 492 
โครงงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 2 

2(0-6-0) วิชาบังคับก่อน  : 614 491  โครงงานวิศวกรรม 
                                  อุตสาหการ 1 
      ด าเนินการท างานวิจัยตามโครงร่างงานวิจัยที่
ได้ เสนอไว้แล้วในรายวิชา 614 491 โครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 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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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO2  อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 
 614 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                            2(1-3-2) 

            CLO1 อธิบายความแตกต่างของการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มาจากต่างประเทศได้ 
614 495 การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม                                                                           3(3-0-6) 
            CLO1  อธิบายหลักการการท างานเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ 

 

PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 
 614 291 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1                                                                        3(3-0-6) 

            CLO1  สรุปใจความส าคัญของบทความและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ 
            CLO2  อธิบายกระบวนการ แผนภูมิ กราฟ และตารางเป็นภาษาภาษาอังกฤษได้   
            CLO3  เขียนบทคัดย่อของบทความทางวิชาการได้ สรุปใจความส าคัญของบทความและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการได้ 
            CLO4  น าเสนอทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ 
614 392 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                        3(3-0-6) 
            CLO1  เขียนอีเมล สรุปการประชุม และประวัติส่วนตัวอย่างเป็นทางการได้  
            CLO2  แนะน าตัวเองส าหรับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษได้   
            CLO3  เตรียมตัวเพ่ือการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ   
614 393 เตรียมสหกิจศึกษา                                                                                                          1(0-3-0) 
            CLO1  อธิบายหลักการการเรียบเรียงเนื้อหาในการน าเสนอได้อย่างน่าสนใจได้ 
            CLO2  อธิบายหลักการการออกแบบการน าเสนอให้หน้าติดตามได้ 
614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1                                                                                         1(0-3-0) 
            CLO1  เขียนโครงร่างโครงงานวิจัยด้วยภาษาท่ีสื่อสารได้อย่างเข้าใจ 
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                                         2(0-6-0) 
             CLO1  เขียนรายงานโครงงานโดยใช้ภาษาทางวิชาการได้   
614 493  สหกิจศึกษา                                                                                            6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
             CLO1  ใช้ภาษาอย่างเป็นทางการในการเขียนรายงานเชิงธุรกิจ 
             CLO2  ใช้ภาษาอย่างเป็นทางการในการน าเสนองานในการประชุม 
614 494  โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา                                                                                             2(0-6-0) 
             CLO1  เขียนรายงานโครงงานโดยใช้ภาษาทางวิชาการได้ 
             CLO2  ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการในการน าเสนอโครงงานได้อย่าง 

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
 614 301  การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม                                                                                         3(2-3-4) 

             CLO1 อธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล สร้าง 
                     ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 
614 393  เตรียมสหกิจศึกษา 
             CLO3 อธิบายเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการสื่อสารในแต่ละประเภทเพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิผลได ้

   

PLO6  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนินชีวิต 
 614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม                                                                                  3(3-0-6) 

             CLO1  อธิบายทักษะในการน าความรู้จากการศึกษาท างานทางอุตสาหกรรม ในการพัฒนางานและการปฏิบัติงานของ 
                       ตนเองได้ 
614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต                                                                                        3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายถึงทักษะในการน าความรู้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต ในการพัฒนางานและการปฏิบัติงานของ 
                       ตนเองได้ 

 



231 
 

 

มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                                                          1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
             CLO1  รู้ถึงแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ 
614 393  เตรียมสหกิจศึกษา                                                                                                        1(0-3-0) 
             CLO4  รู้ถึงแหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ 
614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1                                                                                        1(0-3-0) 
             CLO2  ค้นหาและสรุปงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่ทันสมัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                                        2(0-6-0) 
             CLO2  น างานวิจยัหรือองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและกระบวนการผลิตที่ค้นขว้ามาใช้ในโครงงานได้   
614 493  สหกิจศึกษา                                                                                           6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
             CLO3  ค้นหาและสรุปงานวิจัยหรือองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
                      จากสถานประกอบการ 
             CLO4  น างานวิจยัหรือองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่ค้นขว้ามาใช้กับงานท่ีได้รับมอบหมายจาก 
                       สถานประกอบการ 
614 494  โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา                                                                                             2(0-6-0) 
             CLO3  ค้นหาและสรุปงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่ทันสมัยทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่เก่ียวข้องกับงานท่ีได้รับ 
                       มอบหมายจากสถานประกอบการ 
             CLO4  น างานวิจยัหรือองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและกระบวนการผลิตที่ค้นขว้ามาใช้ในโครงงานได้   

PLO7  แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                                                          1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 

             CLO2  อธิบายหลักการการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในที่ท างานและการท างานกับผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมได้ 
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 393  เตรียมสหกิจศึกษา                                                                                                        1(0-3-0) 
             CLO5  อธิบายหลักการการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในที่ท างานและการท างานกับผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมได้ 
614 456  การสร้างทีมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                          3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายหลักการในการสร้างทีมที่มีประสิทธิผลได้บริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ 
             CLO2  อธิบายหลักการเบื้องต้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้ 
             CLO3  สร้างทีมที่หลากหลายทั้งทีมที่มีฟังก์ชั่นงานที่ต่างกันและวัฒนธรรมที่หลากหลายได ้  
614 493  สหกิจศึกษา                                                                                           6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
             CLO5  แสดงออกได้ว่าสามารภสร้างความสัมพันธ์และท างานร่วมผู้อ่ืนได้ 
             CLO6  มีความตรงต่อเวลาในการมาปฏิบัติงาน 
             CLO7  รักษาข้อบังคับและระเบียบวินัยของสถานประกอบการอย่าง 
614 495  การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม                                                                         3(3-0-6) 
             CLO2  อธิบายบทบาทของผู้น าและผู้ตามในหารท างานเป็นทีมได้ 
             CLO3  ก าหนดวิธกีารท างานเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยคนที่มีความหลากหลายในภาษา วัฒนาธรรม และสายอาชีพ 

PLO8  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 
 600 201  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1                                                            1(0-3-.0) 

             CLO1  อธิบายความหมายของการสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
             CLO2  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการก่อร่างความคิดโดยใช้เครื่องมือการคิดพ้ืนฐานได้ 
             CLO3  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 
600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2                                                           1(0-3-0) 
             CLO1  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเชิงระบบได้ 
             CLO2  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานจากกรณีศึกษาและกิจกรรมได้ 
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
             CLO3  คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ 
614 362  การออกแบบทางวิศวกรรม                                                                                             3(2-3-4) 
             CLO1  รู้จักการน าแนวคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการออกแบบขั้นตอนทางวิศวกรรมเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑ์ 
614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1                                                                                       1(0-3-0) 
             CLO3  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการก าหนดหัวข้อและออกแบบการด าเนินงานวิจัย 
614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                                       2(0-6-0) 
             CLO3  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม   
614 493  สหกิจศึกษา                                                                                          6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
             CLO8  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 
614 494  โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา                                                                                           2(0-6-0) 
             CLO5  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  

PLO10  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร 
 614 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                         2(1-3-2) 

             CLO2  ยกตัวอย่างจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการได้ 
             CLO3  อธิบายความส าคัญของจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการได้  
             CLO4  อธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมที่ส าคัญได้ 
614 322  วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                                3(3-0-6) 
              CLO1  อธิบายหลักการออกแบบระบบการจัดการความปลอดภัยของระบบภายใต้กฎหมายความปลอดภัยใน 
                       การท างานได ้    
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต                                                                                     3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายทักษะในการน าความรู้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต ในการพัฒนางานและการปฏิบัติงานของ    
                       ตนเองได้ 
              CLO2  เลือกใช้ขอ้มูลส าหรับการวางแผนและควมคุมการผลิตได้          
614 352  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร                                                                  3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายระบบการจัดการมลภาวะทางอุตสาหกรรมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 
614 361  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
             CLO1  ทราบถึงจรรยาบรรณในด้านการออกแบบโรงงาน 
614 362  การออกแบบทางวิศวกรรม                                                                                            3(2-3-4) 
             CLO2  ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม 
614 393  เตรียมสหกิจศึกษา                                                                                                       1(0-3-0) 
             CLO6  อธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการได้ 
614 455  กฎหมายอุตสาหกรรม                                                                                                   3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายถึงจริยธรรมและจรรณยาบรรณของวิศวกรในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอุตสาหกรรมได้ 
614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1                                                                                       1(0-3-0) 
             CLO4  อธิบายจรรยาบรรณทางวิชาการในการด าเนินโครงงานวิจัยได้ 
614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                                        2(0-6-0) 
             CLO4  ด าเนินโครงการโดยค านึงถึงจริยธรรมและจรรณยาบรรณของวิศวกร 
614 493  สหกิจศึกษา                                                                                          6(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
             CLO9  ปฏิบัติงานด้วยความตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและจรรณยาบรรณของวิศวกร 
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 494  โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา                                                                                           2(0-6-0) 
             CLO6  ด าเนินโครงการโดยค านึงถึงจริยธรรมและจรรณยาบรรณของวิศวกร 

PLO11 ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบเชิงวิศวกรรมต่อบริบทของสังคม ของโลก สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
 614 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                         2(1-3-2) 

             CLO2  ยกตัวอย่างจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการได้ 
             CLO3  อธิบายความส าคัญของจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการได้  
             CLO4  อธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมที่ส าคัญได้ 
614 251  การวิจัยด าเนินงาน                                                                                                      3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายวิธกีารการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ 
             CLO2  ใช้การจ าลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจได้ 
614 322  วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                               3(3-0-6) 
             CLO2  อธิบายหลักการในการป้องกันการสูญเสีย  และการควบคุมพ้ืนที่ในการท างานที่อาจเกิดอันตราย และสามารถ 
                      น าข้อมูลไปสู่การตัดสินใจในการออกแบบ  การวิเคราะห์  ระบบป้องกันอันตรายภายใต้กฎหมายความ 
                      ปลอดภัยในการท างานได้ 
614 341  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                                                                                3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายหลักการการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการทางวิศวกรรม  
             CLO2  วิเคราะห์และตัดสินใจทางเลือกการประมาณผลของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน อัตราผลตอบแทนได ้  
             CLO3  วิเคราะห์โครงการภายใต้ภาษีเงินได้ และเงินเฟ้อได ้ 
             CLO4  วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
             CLO5  น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมไปใช้ในการตัดสินใจได้   
             CLO6  ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมได้   
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
             CLO7  หาต้นทุนการผลิตได ้  
614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต                                                                                     3(3-0-6) 
             CLO2  เลือกใช้ข้อมูลส าหรับการวางแผนและควมคุมการผลิตได ้    
614 352  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร                                                                 3(3-0-6) 
             CLO2  ตัดสินใจในการจัดการด้านพลังงานโดยใช้ข้อมูลและค านึงถึงผลกระทบเชิงวิศวกรรม ต่อเศรษฐกิจได้ 
             CLO3  ตัดสินใจในการจัดการด้านมลภาวะโดยใช้ข้อมูลและค านึงถึงผลกระทบเชิงวิศวกรรม ต่อเศรษฐกิจและ 
                      สิ่งแวดล้อมได้ 
             CLO4  ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องได้ 
614 361  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                   3(3-0-6)                                                 
             CLO2  ประยุกตใ์ช้การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบโรงงาน เพื่อการวางผังโรงงานและการแก้ปัญหาการ 
                       วางผังโรงงานได้อย่างเป็นระบบ 
614 362  การออกแบบทางวิศวกรรม                                                                                           3(2-3-4) 
             CLO3  ใช้ข้อมูลเชิงวิศวกรรม ส าหรับการออกแบบ การคัดเลือกกระบวนการผลิต การประเมินผลแนวความคิดของ 
                       ผลิตภัณฑ์ 
614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                                                        1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
             CLO3  เก็บข้อมูลที่ส าคัญที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ระบบการผลิตและด าเนินการ 
             CLO4  ใช้ข้อมูลในการิเคราะห์ปัญหาและหัวข้อที่ต้องการน าเสนอให้สถานประกอบการปรับปรุงได้ 
614 455  กฎหมายอุตสาหกรรม                                                                                                   3(3-0-6) 
             CLO2 อธิบายในเรื่องเก่ียวกับกฎหมายอุตสหากรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการได้ 
614 495  การจัดการโครงการและการจัดการนวัตกรรม                                                                       3(3-0-6) 
             CLO4 น าข้อมูลที่ส าคัญมาพิจารณาในการจัดท าแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยวของโครงการ 
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             CLO5 อธิบายผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่มีต่อองค์กรได้ 
620 101  วัสดุวิศวกรรม                                                                                                            3(3-0-6) 
              CLO1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุวิศวกรรม ที่มีผลต่อการตัดสินใจในกระบวนการผลิต 

PLO12 ประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดทางวิศวกรรมได้ 
 511 115  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 1                                                                                 3(3-0-6) 

             CLO1  อธิบายสมบัติทางพีชคณิตของการด าเนินการบนเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ได้ 
             CLO2  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นได้ 
             CLO3  อธิบายความหมายของลิมิตของฟังก์ชั่นได้ 
             CLO4  บอกความต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องของฟังก์ชันได้ 
             CLO5  อธิบายความหมายในเชิงเรขาคณิตของอนุพันธ์ได้ 
             CLO6  หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชัน  
                      ลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน และพีชคณิตและผลประกอบของฟังก์ชันเหล่านั้นได้ 
            CLO7  หาอนุพันธ์อันดับสูงได้ 
            CLO8  หาค่าต่าสุดสูงสุดโดยการนาอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้ได้ 
            CLO9  หาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้กฎของโลปิตาลได้ 
            CLO10 หาปริพันธไ์ม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จากัดเขตของฟังก์ชันค่าจริงที่มีขอบเขตได้ 
            CLO11 หาปริพันธโ์ดยการอินทิเกรตโดยการแทน และการอินทิเกรตทีละส่วนได้ 
            CLO12 หาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งโดยการนาปริพันธ์มาประยุกต์ใช้ได้ 
            CLO13 หาปริพันธไ์ม่ตรงแบบชนิดที่ช่วงการอินทิเกรตเป็นช่วงอนันต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่อินทิแกรนด์เป็น  
                      ฟังก์ชันไม่มีขอบเขตบนช่วงของการอินทิเกรตและปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดผสมได้ 
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511 116  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 2                                                                                 3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายความหมายของอนุกรม อนุกรมลู่เข้าและอนุกรมลู่ออกได้ 
             CLO2  หาค่าประมาณของฟังก์ชันโดยใช้สูตรของเทย์เลอร์ได้ 
             CLO3  หาอนกุรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันได้ 
             CLO4  อธิบายสมบัติทางพีชคณิตและเรขาคณิตของการดาเนินการบนเวกเตอร์ได้ 
             CLO5  เขียนสมการของเส้นตรงและระนาบที่กาหนดให้ได้ 
             CLO6  หาค่าของลิมิตของฟังก์ชันสองตัวแปรเมื่อลิมิตหาค่าได้และแสดงว่าลิมิตของฟังก์ชันสองตัวแปรหาค่าไม่ได้  
             CLO7  บอกความต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 
             CLO8  หาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 
             CLO9  ใช้กฎลูกโซใ่นการหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 
             CLO10 หาอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 
             CLO11 หาปริพันธ์ของฟังก์ชันสองตัวแปรบนโดเมนทั่วไปได้ 
             CLO12 แปลงสมการในระบบพิกัดฉากให้อยู่ในระบบพิกัดเชิงขั้วได้ 
             CLO13 หาปริพันธ์ของฟังก์ชันบนพิกัดเชิงขั้วได้ 
             CLO14 หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เหล่านี้ได้ - สมการแบบแยกตัวแปรได้ -สมการเอกพันธุ์ -สมการเชิงเส้น 
514 112  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                                  3(3-0-6) 
             CLO1 ผู้เรียนสามารถอธิบายและ/หรือแสดงการค านวณในสถานการณ์ต่างๆ เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์พ้ืนฐาน เช่น  
                     กลศาสตร์ของไหล แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
514 113  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                             1(0-3-0) 
             CLO1  อธิบายในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฟิสิกส์ มีความรู้พื้นฐานทางปฏิบัติการฟิสิกส์ ที่น ามา    
                       อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะได้ 
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             CLO2  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
614 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                       2(1-3-2) 
             CLO6  อธิบายบทบาทของวิศวกรรมอุตสาหการในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได ้   
             CLO7  มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประสบความส าเร็จในหลักสูตรและวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 
             CLO8  อธิบายหลักการวัดงานละเอียดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้ 
614 191  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                           3(2-3-4)     
             CLO1  อธิบายในแนวคิดการโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ กับข้อมูลทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการได้ 
             CLO2  อธิบายหลักการในการพัฒนาโปรแกรมและโฟลว์ชาร์ต การออกแบบและสร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง 
             CLO3  ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้นในการค านวณข้อมูลและประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
614 201  เขียนแบบวิศวกรรม                                                                                                    3(2-3-4)     
             CLO1  สามารถอ่านแบบภาพฉายออร์โธกราฟฟิก ส าหรับการเขียนแบบเครื่องกล 
             CLO2  สามารถเขียนแบบภาพฉายออร์โธกราฟฟิก ภาพพิคทอเรียล ภาพตัด ส าหรับการเขียนแบบเครื่องกล 
             CLO3  สามารถเขียนแบบภาพฉายออร์โธกราฟฟิก ภาพพิคทอเรียล ภาพตัด ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
614 202 สถิติวิศวกรรม                                                                                                           3(3-0-6)     
            CLO1  อธิบายเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ 
                      ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  
             CLO2 คิดค านวณข้อมูลความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณและการทดสอบ 
                      สมมตฐิาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
614 301  การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม                                                                                     3(2-3-4)     
             CLO2  ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางสถิติในอุตสาหกรรม ตามหลักการทางสถิติวิศวกรรม 
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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  อธิบายหลักการพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการ 
                      พ้ืนฐานและสมบัติพ้ืนฐานของของไหล พ้ืนฐานเกี่ยวกับของไหลสถิตย์ พื้นฐานพลศาสตร์ของของไหล  
                      คุณลักษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วน 
             CLO2  คิดค านวณโจทย์โดยใช้หลักการพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองทาง 
                       เทอร์โมไดนามิกส์ หลักการพ้ืนฐานและสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานเกี่ยวกับของไหลสถิตย์ พ้ืนฐาน                      
                       พลศาสตร์ของของไหล คุณลักษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วน 
615 225  ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ส าหรับวิศวกร                                                                           1(0-3-0)     
             CLO1  อธิบายหลักการการประยุกต์ใช้หลักการพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อท่ีหนึ่งและกฎข้อที่สองทาง 
                       เทอร์โมไดนามิกส์ หลักการพ้ืนฐานและสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานเกี่ยวกับของไหลสถิตย์  
                       พ้ืนฐานพลศาสตร์ของของไหล  คุณลักษณะของของไหลในการไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วนได ้
616 101  องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม                                                       3(3-0-6)     
             CLO1  อธิบายองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีที่สอดแทรกอยู่ในกระบวนการทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมได้ 
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616 181  ปฏิบัติการทางกระบวนการทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น                                                            1(0-3-0) 
            CLO1  อธิบายหลักการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี การดุลมวลและพลังงาน การบ าบัดของเสีย การกัดกร่อน  
                      เชื้อเพลิงได้ 
618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                                                                                               3(3-0-6)     
            CLO1  ค านวณและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
618 121  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                                                                                   1(0-3-0) 
             CLO1  ใช้ความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
             CLO2  ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิคส์และระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการ 
                       วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐานได้ 
620 101  วัสดุวิศวกรรม                                                                                                            3(3-0-6) 
              CLO2 อธิบายเกี่ยวกับแผนภูมิสมดุลวัฏภาคและการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ ได้ 

PLO13 ออกแบบการทดลองทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
 614 202  สถิติวิศวกรรม                                                                                                           3(3-0-6) 

             CLO3  อธิบายหลักการการประมาณและการทดสอบสมมติฐาน ที่ใช้ในการออกแบบการทดลองด้านวิศวกรรม 
                       อุตสาหการได้ 
614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม                                                                              3(3-0-6) 
             CLO2  อธิบายการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา เพ่ืออกแบบวิธีการท างานส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการออกแบบ 
                       แนวทางการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา เพ่ือการวิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม และการปฏิบัติงาน 
             CLO3  ท าการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา เพ่ืออกแบบวิธีการท างานส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่  
             CLO4  ออกแบบแนวทางการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา เพื่อการวิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม และการ             
                       ปฏิบัติงาน 
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 331  ระบบคุณภาพ                                                                                                         3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายหลักการในการออกแบบการควบคุมคุณภาพ การเก็บตัวอย่างเพ่ือการยอมรับและการประยุกต์ใช้ใน 
                      ภาคอุตสาหกรรม  
             CLO2  ใช้หลักการในการออกแบบการควบคุมคุณภาพ การเก็บตัวอย่าง เพื่อการยอมรับและการประยุกต์ใช้ใน     
                      ภาคอุตสาหกรรม 
614 371  การจ าลองสถานการณ์                                                                                                3(3-0-6)     
             CLO1  ออกแบบขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล  ทดสอบข้อมูล  ตามหลักการการจ าลองสถานการณ์อย่าง 
                       ถูกต้องได้ 
             CLO2  ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ในการออกแบบและทดลองข้อมูลการจ าลองสถานการณ์ได้อย่าง               
                       ถูกต้องได้ 
614 462  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง                                                                             3(3-0-6) 
             CLO1  ออกแบบการทดลองเพ่ือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได ้  
             CLO2  เก็บข้อมูลส าหรับการออกแบบแบบจ าลองของการทดลองได ้   
614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1                                                                                      1(0-3-0)            
             CLO5  ออกแบบการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานหรือวิธีการปรับปรุงระบบการผลิตหรือด าเนินการ 
614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                                      2(0-6-0)     
             CLO5  ออกแบบวิธีการด าเนินการทดลองในการด าเนินโครงงานวิจัย 
614 494  โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา                                                                                          2(0-6-0)     
             CLO7  ออกแบบวิธีการด าเนินการทดลองในการด าเนินโครงงานงาน 
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
PLO14 วิเคราะห์และแปรผลที่ได้จากการทดลองทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
 614 191  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรอุตสาหการ                                                               3(2-3-4)                                                                                                                  

             CLO4  อธิบายหลักการใช้การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม 
                      อุตสาหการ  
             CLO5  อธิบายเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลและฐานข้อมูล 
614 202  สถิติวิศวกรรม                                                                                                            3(3-0-6)     
             CLO4  อธิบายหลักการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติประยุกต์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการได้ 
614 301  การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม                                                                                      3(2-3-4)     
             CLO3  ประยุกต์ใช้ฟังก์ชันโปรแกรมสเปรทชีทในการวิเคราะห์ การจัดการ และการน าเสนอข้อมูล ที่เป็นไปตาม 
                       เงื่อนไขความต้องการของอุตสาหกรรม 
614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม                                                                               3(3-0-6)     
             CLO5  อธิบายหลักการศึกษาเวลา การสุ่มงาน เวลามาตรฐาน และระบบข้อมูลมาตรฐาน ในกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อกับ            
                       วิศวกรรมอุตสาหการ 
             CLO6  ประยุกต์ใช้หลักการศึกษาเวลา การสุ่มงาน เวลามาตรฐาน และระบบข้อมูลมาตรฐาน ในกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
                       กับวิศวกรรมอุตสาหการ 
614 331  ระบบคุณภาพ                                                                                                          3(3-0-6)     
             CLO3  ใช้หลักการทางสถิติในการวิเคราะห์ผล เพ่ือการจัดการทางด้านควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้ 
                       คอมพิวเตอร์ในกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้ 
614 371  การจ าลองสถานการณ์                                                                                                3(3-0-6)     
             CLO3  วิเคราะห์และแปรผลที่ได้จากการทดลองตามหลักการการจ าลองสถานการณ์อย่างถูกต้องได้ 
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
             CLO4  ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์และแปรผลที่ได้จากการทดลองการจ าลองสถานการณ์ได้  
                       อย่างถูกต้อง 
             CLO5  ประยุกต์การจ าลองสถานการณ์ในปัญหาทางอุตสาหกรรมและระบบแถวคอยได้ 
614 462  การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง                                                                             3(3-0-6)     
            CLO3  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์การถดถอยแบบหลายตัวแปร 
614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                                    2(0-6-0)     
            CLO6  วิเคราะห์และแปรผลจากผลการทดลองที่ได้ด าเนินโครงงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
614 494  โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา                                                                                          2(0-6-0)     
             CLO8  วิเคราะห์และแปรผลจากผลการทดลองที่ได้ด าเนินโครงงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

PLO15  ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิต โดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ 
 614 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                         2(1-3-2) 

             CLO2  ยกตัวอย่างจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการได้ 
             CLO3  อธิบายความส าคัญของจจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการได้ 
             CLO4  อธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมที่ส าคัญได้ 
614 211  กระบวนการผลิต                                                                                                       3(3-0-6)     
             CLO1  อธิบายในหลักการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในงานตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกล ในงานเชื่อม 
                       และในงานหล่อโลหะ เพื่อท าการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามงานเขียนแบบที่ก าหนดได้ 
             CLO2  อธิบายเบื้องต้นในหลักการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในงานตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกล ใน 
                      งานเชื่อมและในงานหล่อโลหะอย่างปลอดภัยได ้
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
             CLO3  อธิบายหลักการพ้ืนฐานการค านวณต้นทุนในกระบวนการผลิต ในงานตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกล ในงานเชื่อม 
                       และในงานหล่อโลหะได้ 
614 212  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต                                                                                          1(0-3-0)     
             CLO1  ใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในงานตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกล ในงานเชื่อมและในงาน 
                      หล่อโลหะ เพ่ือท าการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามงานเขียนแบบที่ก าหนด 
             CLO2  ใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในงานตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกล ในงานเชื่อมและในงาน 
                      หล่อโลหะอย่างปลอดภัยได้ 
614 251  การวิจัยด าเนินงาน                                                                                                     3(3-0-6)     
             CLO3  อธิบายการประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบสินค้าคงคลัง  
                      ปัญหาการแจกจ่ายงาน ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย ในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมได้ 
614 312  เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0                                                                        3(2-3-4)     
             CLO1  อธิบายหลักการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม ชิ้นงานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  
                      เพ่ือน าไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตได ้
             CLO2  อธิบายหลักการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข ส าหรับการตัด 
                      เฉือนด้วยเครื่องจักรกลซีเอ็นซีได้ 
             CLO3  อธิบายหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปต้นแบบในงานด้านการออกแบบและการผลิตได้ 
614 313  ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม                                                                                 3(2-3-4)     
             CLO1  อธิบายหลักการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม เซนเซอร์ส าหรับระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ 
                      กระตุ้นที่ใช้ในระบบอัตโนมัติในการท างานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติได้ 
             CLO2  อธิบายหลักการประยุกต์ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ในการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติได้ 
             CLO3  อธิบายหลักการท างานของผู้ใช้งานกับระบบอัตโนมัติ (HMI) อย่างปลอดภัยได้ 
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 322  วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                              3(3-0-6)     
             CLO3  อธิบายหลักการและวิธีการในการควบคุมปัญหาการจัดการความปลอดภัย ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยใน 
                      การท างาน  กฎหมายแรงงาน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยได้ 
614 331  ระบบคุณภาพ                                                                                                          3(3-0-6)     
             CLO4  ประยุกต์ใช้หลักการการออกแบบการวจัดการการควมคุมคุณภาพ การเลือกวิธีการสุ่มเพ่ือการยอมรับและ 
                       ความเชื่อมั่นทางวิศวกรรม ในกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมได้ 
614 352  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร                                                              3(3-0-6)     
             CLO5 อธิบายหลักการออกแบบระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านชีวอนามัย  
                     ความปลอดภัย วัฒนธรรม  สังคม  สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้ 
614 361  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                3(3-0-6)     
             CLO3  ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโรงงานในการน าข้อมูลมาใช้ในเรื่องของการก าหนดชนิดของผังโรงงาน  
                      ส่วนช่วยการผลิต สิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต การไหลของวัสดุ รวมถึงการขนถ่ายวัสดุได้ 
614 362  การออกแบบทางวิศวกรรม                                                                                        3(2-3-4)     
             CLO4  ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม หลักการส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อประสิทธิภาพในการผลิต 
                      การขึ้นรูป และการประกอบ 
614 411  วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้งานอุตสาหกรรม                                                                       3(3-0-6)     
             CLO1  อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมในการใช้งานอุตสหกรรมและกระบวนการผลิตได้ 
             CLO2  เลือกใช้วัสดุวิศวกรรมกับงานในอุตสหกรรมและกระบวนการผลิตได้ 
614 421  การยศาสตร์                                                                                                             3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายหลักการออกแบบการท างานของคนโดยอาศัยหลักการทางการยศาสตร์ได้ 
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มคอ. 2 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 451  วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง                                                                                                3(3-0-6)     
             CLO1  อธิบายแนวความคิดของการซ่อมบ ารุงทางอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม  
                      (ทีพีเอ็ม) ได้ 
             CLO2  วิเคราะห์สถิติของความล้มเหลว ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการซ่อมบ ารุง และความพร้อมในการใช้งาน 
                      ได ้
             CLO3  อธิบายหลักการการหล่อลื่น  ระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และเทคโนโลยีการติดตามสภาพเครื่องจักรได ้ 
             CLO4  สร้างระบบงานการซ่อมบ ารุงทางอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมในระบบงานจริง 
                      ได ้
614 461  วิศวกรรมคุณค่า                                                                                                        3(3-0-6)     
             CLO1  อธิบายหลักการของวิศวกรรมคุณค่าท่ีส าคัญได ้ 
             CLO2  ประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบกระบวนการผลิตได ้  
614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1                                                                                    1(0-3-0)     
             CLO6  ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมในการปรับปรุงระบบการผลิตหรือด าเนินการ 
614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                                    2(0-6-0)     
             CLO7  ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมในการปรับปรุงระบบการผลิตหรือด าเนินการในโครงงานวิจัย 
614 494  โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา                                                                                          2(0-6-0)     
             CLO9  ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมในการปรับปรุงระบบการผลิตหรือด าเนินการในโครงงานวิจัย 
618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน                                                                                               3(3-0-6)     
            CLO2  ค านวณและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับได ้                
620 101  วัสดุวิศวกรรม                                                                                                          3(3-0-6)     
             CLO3  อธิบายสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ ที่มีผลต่อการใช้งานในเชิงวิศวกรรม 
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             CLO4  อธิบายหลักการประยุกต์ใช้งานของวัสดุวิศวกรรมหลักในงานอุตสาหกรรม 

PLO16  เลือกใช้ความรู้และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่ทันสมัยในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานในภาคอุตสาหกรรมโดยค านึงถึงทรัพยากรที่
มีอยู่ 
 614 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                                         2(1-3-2) 

             CLO2  ยกตัวอย่างจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการได้ 
             CLO3  อธิบายความส าคัญของจจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางวิชาการได ้ 
             CLO4  อธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมที่ส าคัญได้ 
614 191  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมอุตสาหการ                                                           3(2-3-4)     
             CLO3  ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้นในการค านวณข้อมูลและประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
614 211  กระบวนการผลิต                                                                                                       3(3-0-6)     
             CLO4  อธิบายในการเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในงานตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกล ในงานเชื่อม 
                       และในงานหล่อโลหะอย่างถูกต้อง โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ได้ 
614 212  ปฏิบัติการกระบวนการผลิต                                                                                          1(0-3-0)     
             CLO1  ใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในงานตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกล ในงานเชื่อมและในงาน 
                      หล่อโลหะ เพ่ือท าการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามงานเขียนแบบที่ก าหนด 
             CLO2  ใช้เครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตในงานตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรกล ในงานเชื่อมและในงาน 
                      หล่อโลหะอย่างปลอดภัยได้ 
614 251  การวิจัยด าเนินงาน                                                                                                    3(3-0-6)     
             CLO4  อธิบายการใช้คอมพิวเตอร์กับหลักการวิจัยด าเนินงาน ในกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับวิศวอุตสาหการ 
614 311  ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ                                                                                           1(0-3-0)       
             CLO3  ใช้เครื่องมือทดสอบวัสดุได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 312  เทคโนโลยีการผลิตส าหรับอุตสาหกรรม 4.0                                                                       3(2-3-4)     
             CLO4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นได้ 
             CLO5  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข เพ่ือท าการผลิตชิ้นงาน 
                       ให้ได้ตามงานเขียนแบบที่ก าหนด 
614 313  ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม                                                                                 3(2-3-4)     
             CLO4  อธิบายหลักการเลือกใช้ระบบอัตโนมัติส าหรับอุตสาหกรรม เซนเซอร์ส าหรับระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์กระตุ้นที่ 
                       ใช้ในระบบอัตโนมัติ ส าหรับการออกแบบเครื่องจักรกลการผลิตอัตโนมัติเบื้องต้นได้ 
614 314  ปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติ                                                                              1(0-3-0)     
             CLO1  อธิบายหลักการการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 
             CLO2  อธิบายการควบคุมอัตโนมัติในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานในภาคอุตสาหกรรม 
614 321  การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรม                                                                              3(3-0-6)     
             CLO7  อธิบายการประยุกต์ใช้การศึกษาการท างานทางอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 
614 351  การวางแผนและควบคุมการผลิต                                                                                    3(3-0-6)     
             CLO3  ใช้หลักการในการวางแผนและควบคุมการผลิต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาและปรับปรุง 
                       ระบบงานในอุตสาหกรรมได้ 
614 361  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                  3(3-0-6)     
             CLO4  ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผังโรงงาน เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ปัญหาการ 
                      วางผังโรงงานอุตสาหกรรม 
614 391  การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                                                      1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)     
             CLO5  อธิบายการเเลือกใช้องค์ความรู้หรือเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการมาใช้ในระบบงานของภาคอุตสาหกรรมได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 
614 411  วัสดุวิศวกรรมส าหรับการใช้งานอุตสาหกรรม                                                                     3(3-0-6)     
             CLO3  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเรื่องวัสดุวิศวกรรมกับงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตได้ 
614 412  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตส าหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี                                                3(2-3-4)     
             CLO1  อธิบายหลักการการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตส าหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นที่ใช้กับงานอุตสหกรรมได้ 
614 413  วิศวกรรมเครื่องมือกล                                                                                                3(3-0-6)     
             CLO1  อธิบายเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องมือกลในงานอุตสหกรรมได้ 
614 451  วิศวกรรมงานซ่อมบ ารุง                                                                                               3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายแนวความคิดของการซ่อมบ ารุงทางอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม  
                      (ทีพีเอ็ม) ได้ 
             CLO2  วิเคราะห์สถิติของความล้มเหลว ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการซ่อมบ ารุง และความพร้อมในการใช้งาน 
                      ได ้
             CLO3  อธิบายหลักการการหล่อลื่น  ระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และเทคโนโลยีการติดตามสภาพเครื่องจักรได้  
             CLO4  สร้างระบบงานการซ่อมบ ารุงทางอุตสาหกรรมและการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมใน 
                      ระบบงานจริงได้ 
614 452  ระบบการผลิตแบบลีน                                                                                                3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายแนวคิดของลีนทั้ง 5 แนวคิดได้  
             CLO2  ระบุกิจกรรมที่สร้างคุณค่า (Value-added activities) และกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า (Non value-added  
                      activities) 
             CLO3  เขียนแผนภาพสายธารคุณค่าได้   
             CLO4  อธิบายหลักการการใช้เครื่องมือหลักของลีน ได้แก่ Toyota’s 7 wastes, Jidoka, Pokayoke, Workcells,  
                      SMED, TPM  และ Kanban System ได ้
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             CLO5  เลือกใช้เครื่องมือลีนในการแก้ปัญหาหรือน ามาปรับปรุงระบบการผลิตได้ 
614 453  ปัญญาคณาในระบบการผลิต                                                                                        3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายหลักการของระบบการผลิตสมัยใหม่ได ้   
             CLO2  สร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และการหาค่าเหมาะสมที่สุดในระบบการผลิตได ้
             CLO3  ใช้ปัญญาคณาในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการในระบบการผลิตได้ 
614 454  การจัดตารางการผลิตและการจัดล าดับการผลิต                                                                  3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายหลักการของวิธีการจัดตารางการผลิตและการจัดล าดับการผลิตได้ 
             CLO2  น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการค านวณเพ่ือให้ได้ตารางการผลิตที่เหมาะสมได้ 
             CLO3  เลือกและการประยุกต์วิธีการจัดตารางการผลิตที่สอดคล้องกับลักษณะการผลิตได้ 
614 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1                                                                                    1(0-3-0) 
             CLO7  เลือกใช้องค์ความรู้หรือเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการมาใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอแนวทางในการ 
                      ปรับปรุงระบบการผลิตหรือด าเนินการได้ 
614 492  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                                    2(0-6-0) 
             CLO8  เลือกใช้องค์ความรู้หรือเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงงานวิจัยได้ 
614 494  โครงงานส าหรับสหกิจศึกษา                                                                                         2(0-6-0)     
             CLO10  เลือกใช้องค์ความรู้หรือเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงงานวิจัยได้ 
614 496  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1                                                                        3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยได้ 
614 497  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2                                                                         3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายในเรื่องเกี่ยวการปรับปรุงระบบการผลิตและการด าเนินการได้ 
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             CLO2  ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงระบบการผลิตและการด าเนินการที่มีความทันสมัยใน  
                      อุตสาหกรรมได้ 
614 498  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3                                                                        3(3-0-6) 
             CLO1  อธิบายในเรื่องเกี่ยววิศวกรรมการจัดการที่มีความทันสมัยได้ 
             CLO2  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมการจัดการที่มีความทันสมัยในอุตสาหกรรมได้ 
             CLO3  ค านวณและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้ 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
               บริหารหลักสูตร หากปรับเกินกว่า 1 ครั้ง ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดจึง 
               จ าเป็นต้องปรับ CLOs มากกว่า 1 ครั้ง 


