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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
ภาควิชา / คณะ
ศูนย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พระนครเหนือ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25501941102778
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
: Bachelor of Engineering Program in Industrial
Engineering

2. ชือ่ และสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
ชื่อย่อ (ไทย)
: วศ.บ. ( วิศวกรรมอุตสาหการ )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering ( Industrial Engineering )
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. ( Industrial Engineering )
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน 146 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
บริษัท อาซาฮี–ไทยอัลลอย จากัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สภาวิชาการ ให้ ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน
พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เมษายน
พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในองค์กรภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
8.2 วิศวกรในสถานประกอบการภาคเอกชน
8.3 รับราชการวิศวกรในหน่วยงานของภาครัฐ
8.4 วิศวกรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
8.5 ประกอบอาชีพอิสระด้านสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ สาขาวิชา / วิชาเอก
เลขประจาตัวประชาชน วิชาการ
นายกชกร วิรัชกุล
3610400208392
นางสาวพรพิศ ศิริมา
3410401030262

อาจารย์

อาจารย์

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ.

วิศวกรรมการผลิต

วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต
วศ.บ.
ค.อ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ ออกแบบการผลิต
วิศวกรรมการผลิต
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นายสุทธิพงษ์ จารูญรัตน์
4429900001655

อาจารย์

วศ.ม.
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นายภิรมย์ ตั้งจิตเพียรผล
3102200853118

อาจารย์

วศ.บ.
วศ.ม.

อาจารย์

วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ.

วิศวกรรมสิ่งทอ
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นางสาวดาราวรรณ วีรานันต์
3679900045202

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จ จุ บั น การค้าในประเทศต่ าง ๆ ทั้ง ในระดั บท้องถิ่น ประเทศและระหว่า งประเทศได้ถู ก
แนวทางการค้าเสรีเป็นการค้าที่ไร้ขอบเขตพรมแดนระหว่างประเทศ ดังตัวอย่างที่เกิดเขตการค้าเสรีหรือ
เขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นอย่างมากมายหลายแห่งในโลก และเป็นแนวโน้มที่จะต้องเกิดและขยายตัวขึ้นในทั่ว
ทุกแห่ง การดาเนินการการค้าในยุคการค้าเสรีเช่นนี้ องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือ
ขนาดใหญ่ หรือเป็นการค้าในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล ต่างต้องการองค์ความรู้เทคนิค เทคโนโลยี
เครื่ อ งมื อที่ สร้ างความสามารถในการแข่ งขั น ซึ่ งวิศวกรอุ ตสาหการเป็ นวิ ศวกรที่ นาองค์ ความรู้ต่ าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เฉพาะ ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มาพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตผลของ
องค์กรให้สูงขึ้น เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่องค์กรธุรกิจในระดับต่าง ๆ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วิศวกรอุตสาหการเป็นวิศวกรที่นาองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
นาไปถ่ายทอดช่วยเหลือ เสริมสร้างความรู้ และทักษะในวิชาชีพแก่ชุมชน มีความสานึก ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสังคม มีการจัดกิจกรรมสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอ ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม เพื่อทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ในอนาคตจึงจาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตวิศวกรที่
มีความพร้อมในด้านการออกแบบการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์
การควบคุมคุณภาพ และการจัดการเครื่องจักรกลในโรงงานที่ พร้อมรองรับกับสภาพเศรษฐกิจและ
กรรมวิธีการผลิตที่กาลังเปลี่ยนแปลง จากการใช้แรงงานสู่การทางานด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และมี
ศักยภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรี
ที่ จ ะเข้ า มามี บ ทบาท มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ภายในประเทศทุ ก ระดั บ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ มีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนาหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือ
เครื่องมือที่สร้างความสามารถในกิจการธุ รกิจ รวมถึงการดูแลกากับให้องค์กรสามารถทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี ความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ
และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการเป็นสถาบัน
การเรียนรู้พลวัตระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากร ที่มีมาตรฐานในด้านคุณภาพ
การอุดมศึกษาและการสร้างความเป็นเลิศ ในการประยุกต์เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยัง
เป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีไว้ดังนี้
12.2.1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้า
ประชาคมอาเซียน
12.2.2 สร้าง งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
12.2.3 การพัฒนาอาชีพโดยมียึดปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริการวิชาการแก่
สังคมและภาคอุตสาหกรรม
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12.2.4 บูรณาการปลูกจิตสานึกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมี
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพใช้เรียน
ร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพได้แก่ วิชาการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 วิชาเขียนแบบวิศวกรรม
และวิชาวัสดุวิศวกรรม ทุกสาขาวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและการวัดประเมินผลการเรียน รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนากาลังคนให้มี
คุณสมบัติ พร้อมที่จะประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เฉพาะทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1.2.2 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการบริหารงาน
จัดการ การวางแผนควบคุมการผลิต การทดสอบวัสดุวิศวกรรม การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน
การวิจัยการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและวิจัยงานอุตสาหกรรม
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
1.2.3 เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุมที่ถูกหลักวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1.2.4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร มีความสานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
และสภาวิศวกรกาหนด

กลยุทธ์

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง  ติดตามการเปลี่ยนแปลง
กับความต้องการของอุตสาหกรรม
ในความต้องการของ
และการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของบัณฑิต
 พั ฒนาบุ คลากรด้ านการเรี ย น  สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน  ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
การสอน งานวิจั ย และบริ การ
การสอนให้ทางานบริการ
อาจารย์ในหลักสูตร
วิชาการให้ มีประสบการณ์จาก
วิชาการแก่องค์กรภายนอก  การศึกษาต่อ
การนา ความรู้มาปฏิบัติงานจริง
 การฝึกอบรม - ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค มีข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557 ข้อ 4 ( ภาคผนวก ก )
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมหรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิค
การหล่อ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดย
การเทียบโอนผลการเรียน
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.3.1 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
2.3.2 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. )
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4.1 ขาดความรู้และทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เพียงพอต่อ
การเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2.4.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับอุดมศึกษา
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
2.5.1 จัดปรับพื้นฐานความรู้เสริมด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษากับนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6.1 จานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ( หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ )
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2560
70
70
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
70
70
70
70
70
70
70
70
70
140
210
280
70

2564
70
70
70
70
280
70

หมายเหตุ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับนักศึกษาปีละ 2 ห้อง จานวนทั้งหมด 70 คน
2.6.2 จานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ( หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ภาคปกติ )
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2560
35
35
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
35
35
35
35
35
35
35
35
70
105
105
35
35

2564
35
35
35
105
35

หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน 3 ปี ภาคปกติ รับนักศึกษารับนักศึกษาปีละ 1 ห้อง จานวน
ทั้งหมด 35 คน
2.6.3 จานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ( หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ )
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2560
35
35
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
35
35
35
35
35
35
35
35
35
70
105
140
35

หมายเหตุ หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ รับนักศึกษาปีละ 1 ห้อง จานวนทั้งหมด 35 คน

2564
35
35
35
35
140
35
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2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับภาคปกติ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 3,150,000 6,300,000 9,450,000 11,550,000 11,550,000
15,000บาท/ภาคเรียน/คน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
315,000 630,000
945,000 1,155,000 1,155,000
3,000บาท/ปี/คน
รวมรายรับ
3,465,000 6,930,000 10,395,000 12,705,000 12,705,000
จานวนนักศึกษา
70 คน
140 คน
210 คน
280 คน
280 คน
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
จานวนนักศึกษา
35 คน
70 คน
105 คน
105 คน
105 คน
หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
105 คน 210 คน
315 คน
385 คน
385 คน
หมายเหตุ 1. หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ รับนักศึกษาปีละ 2 ห้อง จานวนทั้งหมด 70 คน
2. หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ภาคปกติ รับนักศึกษาปีละ 1 ห้อง จานวนทั้งหมด 35 คน
2.7.2 งบประมาณรายจ่ายภาคปกติ (หน่วย :บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2560
2561
2562
2563
2564
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
7,590,000 8,045,400 8,528,124 9,039,812 9,582,200
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
315,000
630,000
945,000 1,155,000 1,155,000
( ไม่รวม ข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
1,260,000 2,520,000 3,780,000 4,620,000 4,620,000
มหาวิทยาลัย ร้อยละ
40 ของรายรับ
รวม (ก)
9,165,000 11,195,400 13,253,124 14,814,812 15,357,200
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
2,050,000 1,550,000 2,500,000 3,500,000 4,750,000
รวม (ข)
2,050,000 1,550,000 2,500,000 3,500,000 4,750,000
รวม (ก) + (ข)
11,215,000 12,745,400 15,753,124 18,314,812 20,107,200
จานวนนักศึกษา
70 คน
140 คน
210 คน
280 คน
280 คน
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
จานวนนักศึกษา
35 คน
70 คน
105 คน
105 คน
105 คน
หลักสูตรเทียบโอนภาคปกติ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
105 คน
210 คน
315 คน
385 คน
385 คน
รายละเอียดรายรับ
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2.7.3 งบประมาณรายรับภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 1,750,000 3,500,000 5,250,000 7,000,000 7,000,000
25,000บาท/ภาคเรียน/คน
รวมรายรับ
1,750,000 3,500,000 5,250,000 7,000,000 7,000,000
จานวนนักศึกษา
35 คน
70 คน
105 คน
140 คน
140 คน
รายละเอียดรายรับ

หมายเหตุ หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ รับนักศึกษาปีละ 1 ห้อง จานวนทั้งหมด 35 คน
2.7.4 งบประมาณรายจ่ายภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ
25 ของรายรับ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ใช้ร่วมกับกลุ่มภาคปกติ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

195,000
-

390,000
-

585,000
-

780,000
-

780,000
-

437,500

875,000

1,312,500

1,750,000

1,750,000

632,500

1,265,000

1,897,500

2,530,000

2,530,000

-

-

-

-

-

632,500
35 คน

1,265,000
70 คน

1,897,500
105 คน

2,530,000
140 คน

2,530,000
140 คน

2563

2564

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ( ภาคผนวก ก )
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2559 ( ภาคผนวก ข )

10

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
3
12
6
2
3
4
110
48
21
27
24
3
62
40
36
4
7
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกัน จานวน 9 ตัว
ความหมายดังนี้
AA X XX X X XX ชือ่ (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) นก. (ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม ( 01-99 )
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

เช่น LA2011101 , ST2012201 , BA2013204 , EN2052207
รหัสคณะ
EN คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
รหัสสาขาวิชา 03 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับการศึกษา 2 ปริญญาตรี
กลุ่มวิชา
1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2 วิชาชีพ
3-9 วิชาชีพเลือก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกัน จานวน 9 ตัว
ความหมายดังนี้
GE X XX X X XX ชือ่ (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) นก. (ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม ( 01-99 )
ชั้นปีที่ควรศึกษา
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชา

10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

20
40
60
80
82

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
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สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication )
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
( Thai for Business Communication )
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
( Thai for Presentation )
GE2100104 วรรณคดีไทย
( Thai Literature )
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
( Thai Writing for Careers )

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
( English 1 )
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
( English 2 )
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
( Technical English )
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
( English for Careers )
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ
( English Reading )
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ
( English Listening )
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
( English Conversation )

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
( Fundamental Chinese )
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )

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

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
( Social Dynamics and Modernity )
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์
( Human Relations )
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย
( Research Methodology )
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
( Quality of Life and Social Skill Development )
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
( Society and Economy )
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy Philosophy )
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
( Law and Professional Ethics )
GE2300108 อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
GE2300109 สันติศึกษา
( Peace Studies )
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
( Information Literacy and Study Skills )
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
( General Psychology )
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
( Thai Studies and Local Wisdom )
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
( Personality Development )
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
( Qualitative Research )
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
( Program Development and Evaluation )
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
( Mind Development for Quality of Life )

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

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
GE2500101 พลศึกษา
( Physical Education )
GE2500102 ลีลาศ
( Social Dance )
GE2500103 กีฬาประเภททีม
( Team Sports )
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
( Individual Sports )
GE2500105 นันทนาการ
( Recreation )

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
( Fundamental Mathematics )
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
( Introduction to Statistics )
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
( Mathematics in Daily Life )
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
( Science in Daily Life )
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
( Environment and Resource Management )

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.6.1 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
( World in 21st Century )
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
( Self Development for Careers )
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
( Life and Positive Thinking )
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
( Exercise and Sports for Health )
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
( Activities for Health )

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.6.2 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
( Miscellaneous Mathematics )
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
( Science for Living )
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
( Material and Application in Daily Life )

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
110 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
48 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
( Calculus 1 for Engineers )
ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
( Calculus 2 for Engineers )
ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
( Calculus 3 for Engineers )
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
( Chemistry for Engineers )
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
( Chemistry for Engineers Laboratory )
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
( Physics 1 for Engineers )
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
( Physics 1 for Engineers Laboratory )
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
( Physics 2 for Engineers )
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
( Physics 2 for Engineers Laboratory )

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

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
27 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
( Fundamental of Electrical Engineering )
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
( Engineering Mechanics )
EN2021202 เธอร์โมไดนามิกส์
( Thermodynamics )
EN2031102 กระบวนการผลิต
( Manufacturing Processes )
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
( Engineering Materials )
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
( Engineering Drawing )

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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EN2031201 สถิติวิศวกรรม
( Engineering Statistics )
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
( Computer Programming )

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

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
( Basic Engineering Training 1 )

3(1-6-2)

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
62 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
40 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2032201 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
( Material Testing Engineering )
EN2032202 ปฏิบัติการวิศวกรรมมาตรวิทยา
( Metrology Engineering Laboratory )
EN2032301 การควบคุมคุณภาพ
( Quality Control )
EN2032302 การศึกษางานอุตสาหกรรม
( Industrial Work Study )
EN2032303 วิศวกรรมการบารุงรักษา
( Maintenance Engineering )
EN2032304 วิศวกรรมโลหการ
( Metallurgy Engineering )
EN2032305 การวางแผนและควบคุมการผลิต
( Production Planning and Control )
EN2032306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
( Engineering Economy )
EN2032307 การวิจัยการดาเนินงาน
( Operations Research )
EN2032308 วิศวกรรมความปลอดภัย
( Safety Engineering )
EN2032401 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
( Industrial Plant Design )

3(2-3-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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EN2032402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
( Industrial Engineering Laboratory )
EN2032403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
( Mechanical Engineering Laboratory for Industrial Engineering )
EN2032404 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม
( Seminar in Engineering Problems )

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

2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย
EN2032405 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
( Industrial Engineering Pre-Project )
EN2032406 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
( Industrial Engineering Project )

1(1-0-2)
3(0-9-0)

2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม ให้ครบ 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
( Preparation for Cooperative Education )
EN2032407 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
6(0-40-0)
( Cooperative Education for Industrial Engineering )
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553
หรือมติของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
และวิชากรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ครบ
7 หน่วยกิต
EN2032408 การฝึกงานสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3(0-40-0)
( Practice for Industrial Engineering )
EN2032409 กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
( Case Studies for Industrial Engineering )
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2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 15 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

EN2022303
EN2033201
EN2033301
EN2033302
EN2033303
EN2033401
EN2033101
EN2033102
EN2033103
EN2033304
EN2033305
EN2033306
EN2033307
EN2102203
EN2023304
EN2023305

1. กลุม่ วิชาการออกแบบ
การออกแบบเครื่องจักรกล
( Machine Design )
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
( Computer Aided Design )
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
( Computer Aided Design and Manufacturing )
การออกแบบผลิตภัณฑ์
( Product Design )
การออกแบบเพื่อการผลิต
( Design for Manufacturing )
การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
( Plastic Mold Design )
2 กลุม่ วิชากรรมวิธีการผลิต
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
( Machine Tool Practice )
ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น
( Welding and Sheet Metal Practice )
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
( Basic Engineering Training 2 )
วิศวกรรมงานหล่อ
( Casting Engineering )
งานโลหะแผ่น
( Sheet Metal )
เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม
( Welding Processes Technology )
อุปกรณ์นาเจาะและจับงานสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
( Jig and Fixture for Industrial Engineering )
วิศวกรรมแม่พิมพ์โลหะ 1
( Tools and Die Engineering 1 )
3. กลุม่ วิชาระบบการผลิตและระบบอัตโนมัติ
นิวเเมติกส์อุตสาหกรรม
( Industrial Pneumatics )
ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
( Industrial Hydraulics )

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(2-3-4)
3(1-6-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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EN2033308 ไมโครโพรเซสเซอร์และการควบคุมแบบลาดับ
( Microprocessors and Sequence Control )
EN2033309 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
( Automatic Machine Engineering )
EN2033402 โรงงานอัตโนมัติ
( Factory Automation )
4. กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
EN2033202 การบริหารงานวิศวกรรม
( Engineering Management )
EN2033310 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม
( Industrial Cost and Budget Analysis )
EN2033311 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management )
EN2033403 การจัดลาดับและการจัดตารางการผลิต
( Production Sequencing and Scheduling )
EN2033404 การบริหารโครงการ
( Project Management )
EN2033405 การยศาสตร์
( Ergonomics )
EN2033406 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
( Industrial Energy Management )
EN2033407 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
( Management Information System for Engineering )
EN2033408 กฎหมายอุตสาหกรรม
( Industrial Laws )
EN2033409 หัวข้อพิเศษงานวิศวกรรมอุตสาหการ
( Special Topics in Industrial Engineering )
EN2033410 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
( Techniques to Increase Productivity )

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

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
GE2201101
GE25001XX
ST2031101
ST2041103
ST2041104
ST2051107
ST2051108
EN2021101
EN2031103

ทฤษฎี

ภาษาอังกฤษ 1
3
3
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
1
0
แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
3
3
เคมีสาหรับวิศวกร
3
3
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1
0
ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
3
3
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
1
0
กลศาสตร์วิศวกรรม
3
3
วัสดุวิศวกรรม
3
3
รวม
21
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24 ชั่วโมง

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
GE2201102
GEXXXXXXX
GE25001XX
ST2031102
ST2051109
ST2051110
EN2031101
EN2031104

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ภาษาอังกฤษ 2
3
3
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
3
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
1
0
แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
3
3
ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
3
3
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
1
0
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3
1
เขียนแบบวิศวกรรม
3
2
รวม
20
15
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 28 ชั่วโมง

ปฏิบัติ
0
2
0
0
2
0
2
0
0
6

ปฏิบัติ
0
0
2
0
0
2
6
3
13

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
1
6
6
1
6
1
6
6
39

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
1
6
6
1
2
4
32
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
GE21001XX
GE22001XX
GEXXXXXXX
GEXXXXXXX
ST2031201
EN2031102
ENXXXXXXX

วิชากลุ่มภาษาไทย
3
วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
3
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
วิชากลุ่มบูรณาการ
2
แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
3
กระบวนการผลิต
3
วิชาเลือกทางวิศวกรรม 1
3
รวม
20
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX ชั่วโมง

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
GE22001XX
GEXXXXXXX
EN2013201
EN2031201
EN2032202
ENXXXXXXX
ENXXXXXXX

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
2
3
3
X
XX

0
0
0
0
0
0
X
XX

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
3
3
วิชากลุ่มบูรณาการ
2
2
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3
2
สถิติวิศวกรรม
3
3
ปฏิบัติการวิศวกรรมมาตรวิทยา
3
1
วิชาเลือกทางวิศวกรรม 2
3
X
วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3
3
X
รวม
20
XX
ชั่วโมง / สัปดาห์ = XX ชั่วโมง

0
0
2
0
4
X
X
XX

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
6
6
X
XX

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
4
5
6
4
X
X
XX
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
EN2021202
EN2032201
EN2032303
EN2032306
EN2032308
EN2041201
ENXXXXXXX

ทฤษฎี

เธอร์โมไดนามิกส์
3
3
วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
3
2
วิศวกรรมการบารุงรักษา
3
3
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3
3
วิศวกรรมความปลอดภัย
3
3
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3
2
วิชาเลือกทางวิศวกรรม 4
3
X
รวม
21
XX
ชั่วโมง/สัปดาห์ = XX ชั่วโมง

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
GEXXXXXXX
EN2002301
EN2032301
EN2032302
EN2032304
EN2032305
EN2032405

หน่วยกิต

หน่วยกิต

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1
การควบคุมคุณภาพ
3
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3
วิศวกรรมโลหการ
3
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
1
อุตสาหการ
ENXXXXXXX วิชาเลือกทางวิศวกรรม 5
3
รวม
20
ชั่วโมง/สัปดาห์ = XX ชั่วโมง

ปฏิบัติ
0
3
0
0
0
2
X
XX

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
4
6
6
6
5
X
XX

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
1
3
3
2
3
1

0
0
0
0
3
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
2
6
6
4
6
2

X
XX

X
XX

X
XX

24

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
EN2032407 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

0

40

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

6

0

40

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1
1

3
3
0
0

0
0
3
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6

1
3
3
3
18

0
0
X
X
XX

2
9
X
X
XX

1
0
X
X
XX

ชั่วโมง/สัปดาห์ = 40 ชั่วโมง

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
EN2032307
EN2032401
EN2032402
EN2032403

การวิจัยการดาเนินงาน
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับ
วิศวกรรมอุตสาหการ
EN2032404 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม
EN2032406 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
XX XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1
XX XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2
รวม

ชั่วโมง/สัปดาห์ = XX ชั่วโมง
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานในการใช้ภ าษาไทย ภาษากับ การสื่ อสาร ทัก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่างๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language
skills, listening, speaking, reading and writing
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกั บการสื่ อสารทางธุ รกิจ แนวคิ ดเกี่ ยวกับการสื่ อสารทางธุรกิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจและโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication;
principles of business letter writing; types of business letters; business-related reports
and projects
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3 (3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้น ฐานเกี่ ย วกับ การนาเสนอ ทักษะการรับ และการส่ งสาร การพูดเพื่ อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติและการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
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GE2100104 วรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสื อราชการ การเขียนรายงาน
การประชุม การเขีย นสารและคากล่ าวในโอกาสต่า ง ๆ การเขีย นโครงการ การเขียนสารคดี
การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์
ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing
places; describing past events; describing future plans and predictions
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GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภ าษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภ าษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข
ข่าวสารข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3 (3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรูเ้ กี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นยิ าม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ
ป้ายประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details;
instructions and process description; cause and effect relationship
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อสารภาษาอัง กฤษเพื่ อนาไปใช้ ใ นอาชี พต่า ง ๆ การพบปะผู้ คนในสถาน
ประกอบการ การใช้โ ทรศั พ ท์เพื่อติดต่ องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุร กิจ การนาเสนอผล
ประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ
การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจ
วัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation
about company performance; describing products and services; identifying goals and
making business decision; making and dealing with complaints; checking progress on
work; understanding culture in careers culture
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GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main
ideas and reading techniques
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main
ideas and listening techniques
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์
การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with
native culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and
directions; requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
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GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย
และกระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political
development; civics; democracy and participation in politics; social problems and
solutions
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรม
ทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human
relations in Thai culture; religious principles and human relations
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GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความ
และการนาเสนอข้อมูลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation
and presentation; research report writing
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3 (3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคล กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient
work performance; morality and professional ethics
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development;
economic cooperation at various levels
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GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จั ดการที่ดี และความเสี่ ย งสาหรั บ องค์ การสมัย ใหม่ ปัญ หา ผลกระทบและวิก ฤติ การพัฒ นาใน
สังคมไทยและสังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา
การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic
development; good governance and risk management for modern organization;
problems, impact, and crises of development in Thai and global societies;
technology and innovation for sustainable development; green society and ecology;
application of sufficiency economy philosophy and the Royal projects
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3 (3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
labour protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and
social responsibility
GE2300108 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย
แนวคิดการก่อตั้งปฏิญญากฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและ
เสาหลักอาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคต
ที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and
diversity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN
development cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together
integration for a sustainable future
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GE2300109 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติและระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; nonviolence conflict resolution
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้
เครื่ องมือ ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงาน
วิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation
and selection; library’s information-resources storage systems; information resources
searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and
plagiarism
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้ อมและพัฒนาการของมนุษย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจู งใจ เชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation;
intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental health;
social behavior
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GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรั บปรุ งบุ คลิ กภาพ การรับรู้ เกี่ยวกับตนเอง สุ ขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับ
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and selfadjustment; human relation and personality; perfect personality development
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่
สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; selfadjustment; human relations in modern organization and communication; mental
health and happy life enhancement
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามและการเขียนรายงานวิจัย
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Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection
field data interpretation and analysis; and report writing
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere;
project administration
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change;
meditation in daily life
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101 พลศึกษา
1 (0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแข่งขันและประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body
mass index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid;
forms of exercises for health
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GE2500102 ลีลาศ
1 (0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎระเบียบและมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types
of social dance; practice of social dance
GE2500103 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกาย กฎระเบี ยบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and
competition management of team sports; sports injuries and first aid
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่ว ไปเกี่ย วกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขัน
กีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports;
building physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports;
competition and competition management of individual sports; sports injuries and
first aid
GE2500105 นันทนาการ
1 (0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสาคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรมกับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม

36

General knowledge of recreation; meaning and importance of
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational
leadership; recreational activities for training courses; recreational games; camping
and appropriate recreational activities
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยน
และการจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules;
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem;
sequences and series
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วนร้อยละและการประยุกต์
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์
เบื้องต้นและการให้เหตุผลและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion,
percentage and applications; area and volume; interest and installment payment;
value added tax and income tax; index; introduction to logic and reasoning;
introduction to statistics
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1.5.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั งงาน ไฟฟ้า และการสื่ อสารโทรคมนาคม รังสี และกั มมัน ตภาพรังสี สารเคมีใน
ชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical
substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
Environmental and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการอนุ รั ก ษ์ มลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation;
environmental pollution; environmental impact assessment and environment
management
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัตน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ย่ังยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development;
learning society and 21st century skills
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GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2 (2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก และพื้ น ฐานการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การเป็ น บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม
การเป็นผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on
graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational leadership;
personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2 (2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพัฒ นาทัก ษะชีวิต การเรียนรู้เ พื่ อ การเปลี่ ยนแปลงตนเอง การคิดเชิง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem
solving
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจ กรรมนันทนาการ การประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application of
sports science and exercise for health
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GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสขุ ปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food
and nutrition; the promotion of mental health
1.6.2 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
2 (2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical
art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2 (2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพ
และความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2 (2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material
for electric appliance
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พี ช คณิ ต เวกเตอร์ ใ นสามมิ ติ ฟั ง ก์ ชั น ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์
และการประยุกต์ รูปแบบยังไม่กาหนด การหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัด
เขตและการประยุกต์
Algebra of vectors in three dimensional space; functions, limits and
continuity, differentiation and applications, indeterminate forms; integration;
techniques of integration; definite integral and applications
ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พิกัดเชิงขั้ว และสมการเชิงอิงตัว แปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่ งตัว แปร
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ย่อย
และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์
Polar coordinates and parametric equations; vector valued functions
of one variable, calculus of vector valued functions of one variable; lines, planes
and surfaces in three dimensional space; Partial derivatives and applications;
Multiple Integrals and applications
ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Calculus 3 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์
ไม่ตรงแบบ ปริ พัน ธ์ ต ามเส้ น เบื้ องต้น อุปนัยเชิงคณิต ศาสตร์ ลาดับ และอนุก รมของจานวน
การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and applications; numerical
integration; improper integration; introduction to line integrals; mathematical induction;
sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary functions
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ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานทฤษฏีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์
สมบั ติ พี ริ อ อดิ ก ธาตุ เ รพรี เ ซนเทที ฟ อโลหะและโลหะแทรนซิ ชั น พั น ธะเคมี สมบั ติ ข องแก๊ ส
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
Basic of atomic theory and electronic structures of atoms;
stoichiometry; periodic properties, representative elements, non-metal and
transition metals; chemical bonds; properties of gas, solid, liquid and solution;
chemical equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
Chemistry for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติพีริออดิก
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบ ไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนซ์
สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุล
ไอออน
Instrumental and chemical equipment techniques; stoichiometry;
periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals; ionic
and covalent compounds; gas properties, solid, liquid and solution; chemical
equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Physics 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and
collisions; system of particles; motion of rigid bodies; vibrations; mechanical
properties of matter; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics;
mechanical waves and sound wave
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ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
Physics 1 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค
และการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลและคลื่นเสียง
Vectors; forces and motion; work and energy; momentum and
collisions; system of particles and motion of rigid bodies; vibrations; mechanical
properties of matter; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics;
mechanical waves and sound wave
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Physics 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ ากระแสตรง แม่เหล็ กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลั บ อิ เล็ กทรอนิก ส์
พื้นฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ และทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอม
และนิวเคลียร์
Electrostatic; direct current; electromagnetism; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic waves; optics; modern physics and
introduction to quantum theory; atomic and nuclear physics
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
1 (0-2-1)
Physics 2 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ ากระแสตรง แม่เหล็ กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลั บ อิเล็ กทรอนิก ส์
พื้นฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ และทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอม
และนิวเคลียร์
Electrostatic; direct current; electromagnetism; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic waves; optics; modern physics and
introduction to quantum theory; atomic and nuclear physics
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2.1.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (2-2-5)
Fundamental of Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
และกาลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า แนะนาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์
และการใช้งาน แนวคิดของระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องวัดไฟฟ้า
Basic DC and AC circuit analysis; voltage; current and power;
transformers; introduction to electrical machinery; generators, motors and their
uses; concepts of three-phase systems; method of power transmission; introduction
to some basic electrical instruments
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง แรงลัพธ์ การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium;
structural analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies;
Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and momentum
EN2021202 เธอร์โมไดนามิกส์
3 (3-0-6)
Thermodynamics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์
พลังงานเอนโทรปี พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน การเปลี่ยนรูปพลังงาน
First law of thermodynamics; second law of thermodynamics and
Carnot cycle; energy; entropy; basic heat transfer and energy conversion
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EN2031102 กระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
Manufacturing Processes
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต งานหล่อ การขึ้นรูป การตกแต่งด้วยเครื่องจักรกล
และการเชื่อม ความสัมพันธ์กันของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต พื้นฐานของต้นทุนการผลิต
Theory and concept of manufacturing processes, casting, forming,
machining and welding; material and manufacturing processes relationships;
fundamental of manufacturing cost
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิ ต และการประยุกต์ใช้
ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสม สมบัติทางกลและลักษณะ
การเสื่อมสภาพของวัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes
and applications of main groups of engineering materials, metals, polymers,
ceramics and composites; mechanical properties and materials degradation
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-3-4)
Engineering Drawing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนด
ขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและภาพคลี่ การสเก็ตช์ภาพ การเขียนภาพแยกชิ้น
และภาพประกอบ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development;
freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing
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EN2031201 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
การถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
Probability theory; random variables; statistical inference; analysis
of variance; regression and correlation; using statistical methods as the tool in
problem solving
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดคอมพิวเตอร์ ประวัติการเขียนโปรแกรม ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน ส่วนต่อประสาน
การสร้างโปรแกรม ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอต์ฟแวร์ แนวคิดการประมวลผลอีดีพี
อันตรกิริยา การออกแบบโปรแกรม พื้นฐานอัลกอริทึมและระเบียบวิธี การพัฒนา ข้อมูล ตัวแปร
พื้นฐานโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างควบคุม การวนซ้า แฟ้มข้อมูลและฟังก์ชันในโปรแกรมมิ่งภาษา
ระดับสูง พร้อมด้วยการสาธิตและทดลองในห้องปฏิบัติการ
Programming history and computer concept; programming-interface,
end-user-interface computer components; hardware and software interaction EDP
concepts; basic algorithms, program design and development methodology; data,
variables, basic data structures, control structures, iterations, files and functions in
high-level language programming; with practical laboratory and experiment
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3 (1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ ในงานวิศวกรรม พื้นฐานเครื่องมือวัด การตะไบ
ต๊าปและดาย เครื่องมือกลเบื้องต้น การเชื่อมแบบอาร์คไฟฟ้า
Basic tools and equipment in engineering; basic measuring instruments;
filing; tap and die; basic machine tools; electrical arc welding
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
EN2032201 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
3 (2-3-4)
Material Testing Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมบัติทางกลของวัสดุภายใต้แรงกระทา หลักการทดสอบวัสดุและการวิเคราะห์ผล
การทดสอบ
Mechanical properties of materials by action force; principles of
materials testing and analysis of test results
EN2032202 ปฏิบัติการวิศวกรรมมาตรวิทยา
3 (1-4-4)
Metrology Engineering Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการวัดและตรวจสอบ การใช้เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม ความผิดพลาดในการวัด
การกาหนดพิกัดความเผื่อในเชิงเรขาคณิต หลักการวัดเปรียบเทียบการตรวจสอบรูปทรงของชิ้นงาน
การประเมินผลการวัด การตรวจวัดด้วยเครื่องวัดสามแกนและการบารุงรักษาเครื่องมือวัด
Dimension metrology; use of measuring equipment; workpiece
inspection error of measurement; geometrical dimension and tolerance (GD & T);
measurement evaluation; coordinate measuring machine (3D dimensions) and
maintenance of measuring equipment
EN2032301 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)
Quality Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2031201 สถิติวิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การบริหารงานควบคุมคุณภาพ การใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ
ทางด้านวิศวกรรม
Quality control management; quality control techniques; engineering
reliability for manufacturing
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EN2032302 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Work Study
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2031201 สถิติวิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ในการทางานจากการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว การประยุกต์หลักการของ
การเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ในการปฏิบัติและขั้นตอนการทางานด้วยการใช้แผนภูมิการไหล แผนภาพ
การไหล แผนภูมิคน-เครื่องจักร ศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค คานวณหาเวลามาตรฐาน การสุ่มงาน
การเทียบหาระดับอัตรามาตรฐาน ระบบข้อมูลมาตรฐานและการใช้เครื่องมือให้สัมพันธ์กับงาน
Working knowledge of the time and motion study; practices and
procedures including application of principles of motion economy; use of flow
process charts and diagram, Man-Machine charts, micro-motion study, time
formulas, work sampling, performance rating, standard data systems and use of
equipment related to the work
EN2032303 วิศวกรรมการบารุงรักษา
3 (3-0-6)
Maintenance Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการบารุงรั กษาในอุตสาหกรรมและการบารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดข้อง
ความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการบารุงรักษา การหล่อลื่น
ระบบการบารุงรักษาแบบป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบการควบคุม
และส่งงาน การบารุงรักษาองค์กร บุคลากรและทรัพยากรในการบารุงรักษา ระบบการจัดการบารุงรักษา
โดยใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการวงจรอายุเครื่องจักร การจัดทารายงานด้านการบารุงรักษาและดัชนี
วัดประสิทธิภาพการบารุงรักษา พัฒนาการจัดตั้งระบบการซ่อมบารุง
Industrial maintenance and Total Productive Maintenance (TPM)
concepts; failure statistics; reliability; maintainability and availability analysis;
lubrication; preventive maintenance systems and condition monitoring technologies;
maintenance control and work order systems; maintenance organization; personnel
and resources; computerized maintenance management; systems (CMMS) life cycle
management; maintenance reports and key performance indexes; maintenance
system development
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EN2032304 วิศวกรรมโลหการ
3 (2-3-4)
Metallurgy Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะวิทยา สมบัติเชิงกลของโลหะ โครงสร้างของโลหะ
และการเกิดผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ สมบัติของโลหะผสม แผนภาพสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบต์
การปรับปรุงสมบัติของเหล็กด้วยความร้อน
Equipment and tools used in metallurgy; mechanical properties of
metals; metal structure and crystallization; deformation of metals; properties of
alloy; iron - iron carbide equilibrium diagram; heat treatment of steel
EN2032305 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
Production Planning and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบการผลิตเบื้องต้น เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผน
การผลิต การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ ยและผลกาไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต การวางแผนและ
ควบคุมโครงการโดยใช้เทคนิค พีอีอาร์ที / ซีพีเอ็ม
Introduction to production systems; forecasting techniques; inventory
management; production planning; cost and profitability analysis for decision
making; production scheduling; production control by PERT/CPM techniques
EN2032306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิธีการเปรียบเทียบค่าเงินลงทุน ตามหลักของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่าเสื่อมราคา
การหาค่าราคาทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนในการลงทุน การประเมิน
ราคารายรับและรายจ่าย ภาษีและผลที่จะเกิดตามมาภายหลัง การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนทางการเงิน
และกรณีมีเงินกู้
Methods of comparison; depreciation; evaluation of replacement;
breakeven point analysis; risk and uncertainty; estimation of revenues; expenses;
tax and consequences; the analysis of financial internal rate of return and loan
cases
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EN2032307 การวิจัยการดาเนินงาน
3 (3-0-6)
Operations Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2031201 สถิติวิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การแนะนาวิธีการวิจัยการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่สอดคล้องกับการผลิตยุคปัจจุบัน โดยเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น ตัวแบบ
การขนส่ง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบการจัดการพัสดุคงคลังและการจาลองสถานการณ์
ในกระบวนการตัดสินใจ
Introduction to the methodology of operations research in modern
industrial engineering problem solving; emphasis is made on the use of
mathematical models; linear programming; transportation model; game theory;
queuing theory; inventory model and simulation in decision making process
EN2032308 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-6)
Safety Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นของหลักการป้องกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์และ
การควบคุมอุบัติภัยที่เกิดกับสถานที่ทางาน องค์ประกอบบุคคล เทคนิคที่ใช้กับระบบความปลอดภัย
หลักการบริหารความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย
Introduction to loss prevention principles; design, analysis, and control
of workplace hazards; human element; system safety techniques; principles of
safety management; and safety laws
EN2032401 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Plant Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์การออกแบบโรงงานขั้นต้น
การวางแผนและการจัดวางผังสิ่งอานวยความสะดวก การขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของปัญหาด้านการจัดวาง
ผังโรงงาน ทาเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ประเภทพื้นฐานของรูปแบบงานบริการและ
งานสนับสนุน
Introduction to plant design; preliminary analysis of plant design;
layout and facilities planning; material handling; nature of plant layout problems;
plant location; product analysis; basic types of layout service and auxiliary functions
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EN2032402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-3-6)
Industrial Engineering Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2031102 กระบวนการผลิต
EN2032301 การควบคุมคุณภาพ
EN2032302 การศึกษางานอุตสาหกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการศึกษางาน การจับเวลา การหาเวลามาตรฐาน
การออกแบบแผนผังบริเวณทางาน การจาลองการเคลื่อนไหว และเวลาในการทางาน การควบคุม
คุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ทางสถิติ การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ( ซีเอ็นซี ) ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิก คอนโทรลเลอร์
( พีแอลซี ) การขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
Application of tools to study timing of a standard time, layout design
for work, simulation of motion and time in working; quality control; production
planning and control; statistical analysis; Computer Numerical Control ( CNC );
automation manufacturing system by using Programmable Logic Controller ( PLC );
3D printing
EN2032403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-3-6)
Mechanical Engineering Laboratory for Industrial
Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
EN2021102 เธอร์โมไดนามิกส์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการเกี่ยวกับ กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแข็ง ระบบไฮดรอลิกส์และ
นิวแมติกส์ เธอร์โมไดนามิกส์และการเขียนรายงานทางวิศวกรรม
Laboratory of fluid mechanics; solid mechanics; hydraulic and
pneumatic system; thermodynamics and report writing in engineering
EN2032404 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม
1 (0-2-1)
Seminar in Engineering Problems
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปัญหาในงานวิศวกรรม การแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม การตรวจและติดตามผล
การนาเสนอและรายงานผลงาน
Engineering problems; solution; teamwork; monitoring and follow;
presentation and report
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2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
EN2032405 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (1-0-2)
Industrial Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเลือกและศึกษางานที่จะทาโครงการและเขียนรายงาน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อโครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ปรึกษา กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดขั้นตอนและแผนเพื่อดาเนิน
โครงการและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
Selection and study of project and report writing; literature review of
topics which are approval by advisors; setting objectives; setting plan and
procedure to implement the project and report the project progress
EN2032406 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-9-0)
Industrial Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2032405 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์แผนการดาเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามที่ไ ด้รับอนุมัติ
วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและกาหนดวิธีการแก้ปัญหา นาเสนอผลการดาเนินงานโครงการเป็นระยะๆ
นาเสนอผลการดาเนินงานในขั้นสุดท้ายและจัดทารายงานโครงการที่สมบูรณ์
Planning analysis; implementing the approval project; work analysis;
problems and solutions; regular project reporting; presentation of the final stage
and final report
2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job
applications; job Interviews; personality development; labor law and professional
ethics; quality system and safety; report writing and presentation delivery
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EN2032407 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
6 (0-40-0)
Cooperative Education for Industrial Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงาน
ในตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานการปฏิบัติงาน
หรือรายงานการทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in industrial engineering as an actual employee
according to the position being appointed for not less than 16 weeks;
accomplishing the work report or project report under the supervision of the
supervisor and teacher
EN2032408 การฝึกงานสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-40-0)
Practice for Industrial Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ งานโดยน าความรู้ จากด้ านวิ ศวกรรมอุ ตสาหการ ไปประยุ กต์ ใช้ ในสถาน
ประกอบการจริง โดยมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
The practice of industrial engineering career and apply that expertise
to work in a workplace by taking course at least eight weeks
EN2032409 กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
Case Studies for Industrial Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ใช้กรณีศึกษาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อศึกษาวิธีการและ
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
Use of industrial engineering related case studies as examples to
learn methods and procedures used for solving engineering problems
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2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
1. กลุม่ วิชาการออกแบบ

EN2022303 การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
Machine Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล คุณสมบัติและการเลือกใช้วัสดุ หลักการ
ออกแบบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกลเบื้ อ งต้ น ความเค้ น ผสมและทฤษฎี ค วามเสี ย หายของชิ้ น งาน
เครื่ อ งจั กรกลความเสี ย หายเนื่ องจากความล้ า เพลาส่ ง กาลั ง สกรู ส่ ง กาลั ง โครงงานออกแบบ
เครื่องจักรกล
Fundamentals of mechanical design; properties of materials; design
of simple machine elements; combine stresses and theories of failure; fatigue
failure; shafts; power screws; mechanical design project
EN2033201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3 (2-3-4)
Computer Aided Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการพื้นฐานสาหรับคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ การนาคอมพิวเตอร์
ช่วยในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลั กการทางานของคอมพิวเตอร์
กราฟฟิ ก และการเชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ร อบนอก การสร้ า งแบบประกอบชิ้ น ส่ ว น การแสดง
รายละเอียดของชิ้นส่วนและจาลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Basic 2D and 3D computer graphics; 2D and 3D solid and surface
modeling; operating principle of computer graphic and peripheral interfacing
technique; assembly parts; detail of parts and simulation of moving parts
EN2033301 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3 (2-3-4)
Computer Aided Design and Manufacturing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2033201 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
กระบวนการควบคุมผลิตและปฏิบัติการผลิต การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
และคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต กระบวนการบริหารการผลิต
Basic Computer Aided Design (CAD) and Computer Aided Manufacture
(CAM); computer process monitoring and control; production systems at the plant
and operation; principles underlying the integration between CAD and CAM packages;
manufacturing management system
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EN2033302 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
Product Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาความต้องการลูกค้า การกระจายหน้าที่
เชิงคุณภาพ การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ การประเมินการตรวจสอบการออกแบบ การออกแบบเพื่อ
การผลิตและการประกอบ การออกแบบเพื่อความน่าเชื่อถือ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม
ย้อนรอย
Product design and development process; customer requirement,
quality function deployment; product structures; evaluation design; design for
manufacturing and assembly; design for reliability; economic analysis and reverse
engineering
EN2033303 การออกแบบเพื่อการผลิต
3 (3-0-6)
Design for Manufacturing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการคอนเคอเร็นท์เอ็นจิเนียริง การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป้าหมายทางการผลิต
ปัจจัยในการออกแบบและการผลิต อิทธิพลของการออกแบบการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Concurrent engineering concept; product design for the goal of
production; factors of design and production; effect of product design and product
development
EN2033401 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3 (2-3-4)
Plastic Mold Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชนิดของพลาสติกและโครงสร้างพลาสติก ชนิดแม่พิมพ์พลาสติกชนิดแบบเป่า แบบฉีด
แบบอัด ตลอดจนสามารถคานวณออกแบบสร้าง วิเคราะห์แม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่า แม่พิมพ์อัดขึ้นรูป
ตามแบบงานที่ให้มา
Types of plastics and its structure; blow mold; injection mold;
compression mold; calculation of molding construction; analysis of injection mold;
blow mold; compression mold of mold drawing
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2. กลุม่ วิชากรรมวิธีการผลิต
EN2033101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
3 (1-6-2)
Machine Tool Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล งานกลึง งานกัด งานเลื่อย งานกัดเฟือง
งานเจียระไนและงานเจาะ ตลอดจนการใช้เครื่องมือวัดและหลักการปฏิบัติงาน
Basic knowledge of machine tool; turning; milling; sawing; gear milling;
grinding and drilling; measuring instruments and work principles
EN2033102 ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น
3 (1-6-2)
Welding and Sheet Metal Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นและปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อม การเชื่อมแบบอาร์คไฟฟ้า การเชื่อมก๊าช
งานโลหะแผ่นและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
Introduction and practice on welding; electrical arc welding; gas welding;
sheet metal and work practice safety
EN2033103 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
3 (1-6-2)
Basic Engineering Training 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานระบบไฟฟ้าในงานวิศวกรรม การเดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การบัดกรี การทาแผ่นวงจรพิมพ์และกระบวน
การเชื่อมโลหะ
Basic electrical systems in engineering; wiring; direct current and
alternating current circuits; basic electronics; soldering; printed circuit board and
welding processes
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EN2033304 วิศวกรรมงานหล่อ
3 (2-3-4)
Casting Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิวัฒนาการของการหล่อโลหะ หลักการและกรรมวิธีการหล่อโลหะต่างๆ การหลอม
และการเทน้าโลหะลงสู่แบบหล่อ ระบบจ่ายน้าโลหะ การไหลและการแข็งตัวของน้าโลหะ จุดบกพร่อง
ของงานหล่อและวิธีป้องกัน การทาแบบหล่อและไส้แบบด้วยทรายชนิดต่างๆ การหล่อโลหะนอก
กลุ่มเหล็ก
Evolution of casting; principles and method of casting; melting and
pouring liquid metal into the mold; running system; flow and solidification; defects
in casting and prevention; mold casting and sand core; non-ferrous casting
EN2033305 งานโลหะแผ่น
3 (1-6-2)
Sheet Metal
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชนิดของวัสดุที่นามาใช้ผลิตเป็นโลหะแผ่น เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องจักรต่าง ๆ
ที่ใช้ในการตัด การขึ้นรูปโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การตัด การขึ้นรูป การพับ การม้วน
การกดขึ้นรูป การบัดกรี การเข้าตะเข็บ การย้าหมุด
Types of the inventory that apply to produce are sheet metal
a tool and the equipment machine differs at use in the slitting metal;
forming sheet metal; drawing; cutting; forming; roll-forming; press-forming;
soldering; seaming; riveting joining
EN2033306 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม
3 (2-3-4)
Welding Processes Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเชื่อมและการตัดด้วยวิธีการต่าง ๆ การเตรียมงานเชื่อม ขั้นตอนงานเชื่อม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม การเลือกใช้ลวดเชื่อม ข้อบกพร่องในงานเชื่อม ข้อจากัดของกระบวน
การเชื่อมต่าง ๆ พื้นฐานโลหะวิทยางานเชื่อม การเชื่อมเหล็กกล้า เหล็กกล้าประสม เหล็กหล่อ
อลูมิเนียมและโลหะประสมอื่นๆ การต่อวัสดุต่างชนิด การเชื่อมพอกผิว การปรับปรุงคุณสมบัติ
งานเชื่อม รวมถึงการเชื่อมระบบอัตโนมัติและความปลอดภัยในงานเชื่อม
Welding and cutting with various methods; welding preparation;
welding procedure; welding equipment; electrode selection; welding defects;
limitation of welding processes; fundamentals of welding metallurgy; stainless
steel welding; alloy steel welding; cast iron welding; aluminum welding and
other alloys welding; joining different kinds of materials; surfacing welding;
welding property improvement including automatic welding and welding safety
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EN2033307 อุปกรณ์นาเจาะและจับงานสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (2-3-4)
Jig and Fixture for Industrial Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิเคราะห์หลักการออกแบบเครื่องมือ องค์ประกอบการจับงาน องค์ประกอบการทางาน
ของชิ้นส่วน หลักการวางแผนออกแบบอุปกรณ์นาเจาะและจับงาน ประยุกต์ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
Analysis of the principles of tool design; components of jig and fixture;
component of jig and fixture and their operations; principle of design jig and fixture;
application of automation system
EN2102203 วิศวกรรมแม่พิมพ์โลหะ 1
3 (3-0-6)
Tools and Die Engineering 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แม่พิมพ์ชนิดต่างๆ ชนิดเครื่องปั๊มโลหะ การคานวณค่าต่างๆ ในแม่พิมพ์ตัดเจาะ
แม่พิมพ์ขึ้นรูป แม่พิมพ์ดัด แม่พิมพ์กดรีดขึ้นรูป การออกแบบแม่พิมพ์ 14 ขั้นตอน การเลือกใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐาน
Types of press work; pressing machine; calculation of parameters
in stamping die; forming die; bending die; drawing die; 14 steps of tool designs;
selection of standard parts
3. กลุม่ วิชาระบบการผลิตและระบบอัตโนมัติ
EN2023304 นิวเเมติกส์อุตสาหกรรม
3 (2-3-4)
Industrial Pneumatics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์ ระบบการผลิตลมอัด การปรับสภาพลมอัด
และท่อส่งจ่ายลมอัด การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ การควบคุมระบบนิวแมติกส์ด้วยลม กลไกไฟฟ้า
และโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิคคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์ การบารุงรักษาระบบ
นิวแมติกส์
Pneumatics parts and components; compressed air generating system;
compressed air conditioning and piping, pneumatics circuit design; pneumatics
system control by compressed air, mechanical, electrical and programmable logic
controller; special component; maintenance of pneumatics system
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EN2023305 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
3 (2-3-4)
Industrial Hydraulics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์ น้ามันและการปรับสภาพน้ามันไฮดรอลิกส์
ท่อ ทางน้ามัน ไฮดรอลิก ส์ การออกแบบวงจรและการคานวณหาขนาดอุป กรณ์ไ ฮดรอลิก ส์
การควบคุมอุปกรณ์ทางานในระบบไฮดรอลิกส์ การบารุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์
Hydraulics component; hydraulics oils and treatment; hydraulics piping
system; hydraulics circuits design and equipment dimension calculation; hydraulics
actuator control; hydraulics system maintenance
EN2033308 ไมโครโพรเซสเซอร์และการควบคุมแบบลาดับ
3 (2-3-4)
Microprocessors and Sequence Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สถาปัตยกรรมของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ การจัดพื้นที่สาหรับโปรแกรม ข้อมูลและ
อินพุต/เอาต์พุต วิธีการอ้างตาแหน่งข้อมูล ชุดคาสั่งภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
และภาษาชั้นสูง การควบคุมแบบลาดับ การโปรแกรมสาหรับระบบควบคุมแบบลาดับ อุปกรณ์เชื่อมต่อ
สาหรับการควบคุมลาดับ การเลือก ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้ใน
ระบบอัตโนมัติ
Microprocessor system architecture; address space for programming;
data and i/o; data organization, addressing mode; assembly language instruction set;
assembly and other high level language programming; sequence control;
programming for sequence control system; sequential control facilities; choosing,
installation and applications of programmable logic controller in automation
systems
EN2033309 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3 (2-3-4)
Automatic Machine Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทางานด้วยคอมพิวเตอร์ การทางานของเครื่องกลึงและ
เครื่องกัดอัตโนมัติ (ซีเอ็นซี) การใช้คาสั่งในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การกาหนดเงื่อนไข
ในการกลึง และการกัดงานด้วยเครื่องซีเอ็นซี การเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักร
Laboratory of computer controlled machines; CNC turning and CNC
milling; giving instructions; planning; cutting parameters for CNC turning and CNC
milling; writing and computer programming for machinery control
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EN2033402 โรงงานอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
Factory Automation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : องค์ประกอบของโรงงานอัตโนมัติ ระบบการผลิตและหน่วยงานการผลิตแบบยืดหยุ่น
การบริหารวัสดุและคลังสินค้า สายงานการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ อุปกรณ์ตรวจวัด
และการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล การวางผังและการกระจายหน่วยการผลิต การจาลอง
เหตุการณ์และปัญญาประดิษฐ์ในโรงงานอัตโนมัติ เครือข่ายสื่อสารโรงงานอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์
โรงงานอัตโนมัติ
Elements of factory automation; flexible manufacturing cells and
systems; material handling and warehousing; assembly systems; automated quality
control systems; sensors and data acquisition; cellular manufacturing techniques
and layout planning; simulation and artificial intelligence in factory automation;
communication networks in industrial factory; strategies for factory automation
4. กลุม่ วิชาการจัดการอุตสาหกรรม
EN2033202 การบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการจัดการ มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม การพยากรณ์
และการวางแผนในงานการผลิต การตลาด เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น การบริหารโครงการ
Principles of management; human relationship; methods of increasing
productivity; forecasting and production planning; marketing; basic of engineering
economy; project management
EN2033310 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Cost and Budget Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานการบัญชีอุตสาหกรรม บัญชีต้นทุน การประมาณต้นทุน การจัดสรรต้นทุน
การคิดต้นทุนของงานสั่งทา ต้นทุนกระบวนการสาหรับระบบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ต้นทุนปกติและต้นทุน
มาตรฐาน การวิเคราะห์งบประมาณเพื่อการวางแผน การผลิตและการทากาไรและการวิเคราะห์
งบการเงิน
Basic accounting for manufacturing; cost accounting; cost estimation;
cost allocation; job order costing; job process costing for actual costing system;
standard costing and normal costing; budget planning analysis; process and
profit and financial statement analysis
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EN2033311 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการเบื้องต้นของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทาน
และกลยุทธ์ของธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจัดสินค้าคงคลัง การจัดการวัสดุ
การพยากรณ์ การจัดซื้อ การจัดการขนส่ง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Basics of logistics and supply chain; the relationship of supply chain
and business strategy; information technology for logistics management; inventory
management; material handling systems; forecasting methods; purchasing;
transportation management; logistics and supply chain management
EN2033403 การจัดลาดับและการจัดตารางการผลิต
3 (3-0-6)
Production Sequencing and Scheduling
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิธีการจัดลาดับและการจัดตารางการผลิต การประยุกต์ใช้วิธีการจัดตารางการผลิต
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แบบตามงาน การผลิ ต แบบไหลเลื่ อ นและชนิ ด ลั ก ษณะการผลิ ต การน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดตารางการผลิต การจัดตารางการผลิตแบบโต้ตอบ
Sequencing and scheduling methods; application of the production
and scheduling methods according to job shop; flow shop and other production
shop; application of computer to search approximately schedule; scheduling with
retaliation
EN2033404 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
Project Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ การคัดเลือกโครงการ โครงสร้าง
การบริหารโครงการ การนิยามโครงการ การประมาณการระยะเวลาและต้นทุนโครงการ การจัดทา
แผนงานโครงการ การจัดการความเสี่ยง การจัดตารางเวลาทรัพยากรและต้นทุนค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลา
โครงการ การวัดผลและการประเมินผลประสิทธิภาพและความก้าวหน้าโครงการ การตรวจสอบและ
การปิดโครงการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการบริหารโครงการ
Introduction to project management; selected projects, project
management structures; defining project; estimated project time and cost; developing
a project plan; managing risk; scheduling resources and costs; reducing project
duration; progress and performance measurement and evaluation; inspection and
project closure; application programs in project management
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EN2033405 การยศาสตร์
3 (3-0-6)
Ergonomics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและประวัติความเป็นมาของการยศาสตร์ โครงสร้างของร่างกายมนุษย์
ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท หลักชีวกลศาสตร์พลังงานและการสูญเสียพลังงาน
ในกิจกรรมต่างๆของของมนุษย์ ความสามารถและข้อจากัดในการรับรู้ข่าวสาร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการเข้าทางาน การออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ การออกแบบสถานที่ทางาน การออกแบบ
จอภาพแสดงข่าวสารและการควบคุม โดยอาศัยหลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์
Definition and history of ergonomics; structure and function of
the musculoskeletal; biomechanics; energy consumption and energy efficiency;
capacity and limitation of human work; working environments; tools and
equipment design; workplace design; displays and controls design; principles
of ergonomics
EN2033406 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Energy Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคนิคการจัดการ การจัดทาฐานข้อมูลทางด้านพลังงาน
เทคนิคการลดพลังงานในอาคารสูง การลดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้พลังงานทดแทน
Energy conservation using management techniques; energy database;
techniques of energy reduction in high building; energy reduction in industries and
use of alternative energy
EN2033407 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
3 (3-0-6)
Management Information System for Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวางแผนและการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การทดสอบการใช้งานประสิทธิภาพของระบบและการบารุงรักษา การวิเคราะห์
ระบบและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานระบบการจัดการสารสนเทศ
Principles and structure of information system for planning management
and information system development; system testing and maintenance; system
analysis and application in information system management
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EN2033408 กฎหมายอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Industrial Laws
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กฎหมายและพระราชบัญญัติทางด้านงานอุตสาหกรรม กฎหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม
กฎหมายโรงงาน กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม
พระราชบั ญญัติวิศวกร
Industrial laws and acts; laws of industrial product standard; factory
laws; safety laws; labour laws; environmental laws and standards; engineering acts
EN2033409 หัวข้อพิเศษงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-6)
Special Topics in Industrial Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หัวข้อที่มีความน่าสนใจในปัจจุบนั และการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กรณีศึกษาปัญหาในอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยพื้นฐาน
Interesting topic and development in industrial engineering; case
study based on a real industry and research
EN2033410 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
3 (3-0-6)
Techniques to Increase Productivity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การบริหารจัดการระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยใช้กิจกรรมและระบบการบริหารงาน
ที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิต การบารุงรักษาอย่างเป็นระบบ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบโตโยต้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการทดลอง
ทากูชิ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Management manufacturing systems to increase productivity;
activities and management systems that help to increase productivity; Total
Productive Maintenance (TPM); Total Quality Management (TQM); Just-in-Time (JIT);
Toyota Production System (TPS) ; KAIZEN; Design of Experiment (DOE); Taguchi
method; concepts management of natural resources
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

นายกชกร
วิรัชกุล
3610400208392

อาจารย์

นางสาวพรพิศ
ศิริมา
3410401030262

อาจารย์

นายสุทธิพงษ์
จารูญรัตน์
4429900001655
นายภิรมย์
ตั้งจิตเพียรผล
3102200853118
นางสาวดาราวรรณ
วีรานันต์
3679900045202

อาจารย์

วศ.ม.

อาจารย์

วศ.บ.
วศ.ม.

อาจารย์

วศ.บ.
วศ.ม.

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
ค.อ.บ.

วศ.บ.

สาขาวิชา / วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2549
วิศวกรรมระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
2545
วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2546
วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540
-ออกแบบการผลิต
วิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2553
วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544
วิศวกรรมการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
อุตสาหกรรม
พระนครเหนือ, 2548
วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
วิศวกรรมสิ่งทอ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

ผศ.วัลลภ ภูผา
ผู้ช่วย
3750200380808 ศาสตราจารย์

นายพิษณุ
ทองขาว
3170200028077
นายอิทธิพล
เนคมานุรักษ์
1140600006716

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา / วิชาเอก

ปร.ด.

วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม.

วิศวกรรมการผลิต

อส.บ.

เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

วศ.ด.
วศ.ม.
ค.อ.บ.
ปร.ด.

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ.

วิศวกรรมการผลิต

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2534
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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ลาดับ
ที่
4
5
6

7

8

9
10
11
12

13

14

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

นายรัชดาศักดิ์
สุเพ็งคา
3400100895159
นายกรีฑา
สิงห์สมบูรณ์
3809900305288
นางสาวชลิดา
อุดมรักษาสกุล
1670500098927

อาจารย์

วศ.ม.

อาจารย์

วศ.บ.
วศ.ม.

อาจารย์

วศ.บ.
วศ.ม.

นายสถาพร
สุริยันต์
1101400650922

อาจารย์

นายวัชรพันธ์
สุขเกิด
1849900086318

อาจารย์

นายประพันธ์
ลาวัณย์กาญจน์
3102000966172
นายสุฤกษ์
ขวัญสุวรรณ์
3102000625049
นายสมพงษ์
เชื้อพระคา
3400100018549
นายสุรพล
จักรชัยกุล
3100100813066

อาจารย์

วศ.ม.

อาจารย์

ค.อ.บ.
วศ.ม.

อาจารย์

ค.อ.บ.
วศ.ม.

อาจารย์

ค.อ.บ.
วศ.ม.

นายพิเชฐ
จิรประเสริฐวงศ์
3101801327533

อาจารย์

วศ.บ.

วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ.
วท.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
และอุปกรณ์การแพทย์
วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.ม.
วศ.บ.
อส.บ.

ผศ.วิหาร
ผู้ช่วย
ดีปัญญา
ศาสตราจารย์
3120100761503

สาขาวิชา / วิชาเอก

บธ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม ( คอมพิวเตอร์ )
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
เชื่อมประกอบ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
เชื่อมประกอบ
เทคโนโลยีการขึ้นรูป
โลหะ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
การจัดการงานก่อสร้าง

ค.อ.ม.

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

วศ.บ.
ค.อ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ
เชื่อมประสาน

ค.อ.ด.

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
เชื่อมประสาน

ค.อ.ม.
ค.อ.บ.

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2554
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2552
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2530
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2531
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,
2527
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,
2528

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

12

12

12

12

12

12

12

12

-

-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

-

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

-

-

12

12

12

12

12

12

12

12
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ลาดับ
ที่
15

16

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

นายพลังวัชร์
แพ่งธีระสุขมัย
5110300016271

อาจารย์

นายดิษฐชัย
ทัศนุรักษ์
3140200068281

อาจารย์

คุณวุฒิ

ค.อ.ม.

สาขาวิชา / วิชาเอก

วศ.บ.
ค.อ.บ.

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องมือกล

ค.อ.บ.

เชื่อมประกอบ

จากสถาบันการศึกษา พ.ศ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2541
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,
2529
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

12

12

12

12

12

12

12

12

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ( สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน )
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์สหกิจศึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จัก
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา สาหรับใช้กับสภาพการทางานจริงและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
ทุกๆด้าน ก่อนออกไปทางานจริงหลังจบการศึกษา โดยหลักสูตรได้จัดให้ศึกษารายวิชา EN2032407
สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ ( Cooperative Education for Industrial Engineering )
6 (0-40-0) อยู่ในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะที่ได้จากการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได้
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด การเขียน ความคิดวิเคราะห์และประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบู รณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ผู้ร่วมโครงงานจานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงานจะเป็น หัว ข้อที่ มี การวิเคราะห์แผนการดาเนินโครงการ ปฏิบัติการใน
โครงการตามที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ปัญหาและกาหนดวิธีการแก้ปัญหา นาเสนอผล
การดาเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ นาเสนอผลการดาเนินงานในขั้นสุ ดท้ายและจัดทารายงานโครงการ
ที่สมบูรณ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีสังคมกว้างขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื่องมือกรณีทางานโครงงานด้านเครื่องทดสอบ
มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ จัดทำเค้าโครงเสนออาจารย์
ที่ปรึกษา ดาเนินการตามแผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและจัดทา
รายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้อ งน าเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ประเมิ น โครงงานที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ต่ ง ตั้ ง รู ป แบบและเกณฑ์ ก ารประเมิ น เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการกาหนดตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ถ่ อ มตน
ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิ ชาชีพ
และท า หน้ า ที่ เ ป็ น พลเมื องดี เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ ในการพั ฒ นาสั ง คมที่ ถู ก ต้ อ ง จั ด ค่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให้
ต่อสังคม
นักศึกษามีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(2) ปฏิ บั ติ ต นภายใต้ จ รรยาบรรณ
ในรายวิชาเปิดสอนต้องส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามี
วิ ช าชี พ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จรรยาบรรณในวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่
และเสียสละ
ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต โดยอาจมีการจัดค่ายพัฒนาชุมชน เพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาด้วยความเสียสละ
(3) มีความรู้ ทั้ งภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติ
รายวิชาที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ
อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สามารถ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
ประยุ กต์ ใช้ ศาสตร์ ดั งกล่ าวอย่ าง นัก ศึก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ใ นการพั ฒ นาศั กยภาพประยุ กต์ ใ ช้
เหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตน
ของตนและการศึกษาต่อในระดับสูง และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
ขึ้นไปได้
(4) มี ค วามใฝ่ รู้ ใ นองค์ ค วามรู้ แ ละ
มีการจัดให้มีองค์กรภายนอกที่สามารถ มาถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ในด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้น
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ ต นมี อ ยู่ ใ ห้ การเรียนรู้แก่ผู้เรียน ในองค์ความรู้ทมี่ ีการพัฒนาตลอดเวลา
สูงขึ้นไปเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
(5) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละ
สร้ า งโจทย์ ปั ญ หาของรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
สามารถเลื อ กวิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หาได้ แก้ปัญหาด้วยตนเองและอาจเฉลยหลังจากตรวจ วิธีการคิดและ
อย่างเหมาะสม
แก้ปัญหาของนักศึกษาแล้ว
(6) มี ค วามสามารถในการท างาน
สร้างโจทย์ปัญหาของรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการ โดยมอบหมายให้ทางานแบบกลุ่มทางาน แทนที่จะเป็นแบบงาน
ท างานเป็ น หมู่ ค ณะ สามารถ เดี่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
บริหารจัดการการทางานได้อย่าง สามารถบริห ารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสมและเป็นผู้มี
เหมาะสมและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ทัศนคติที่ดีในการทางาน
ในการทางาน
(7) สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนความรู้มีระบบ
และผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
เพื่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในหมู่ นั ก ศึ ก ษาหรื อ
บุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(8) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
บางรายวิช าอาจมีการมอบหมายงานให้ นักศึกษาได้สืบค้น
ภาษาต่ างประเทศและศั พ ท์ ทาง ข้อมูล รวบรวมความรู้นาเสนอในชั้นเรียนและเผยแพร่ความรู้
เทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก ด้วยการใช้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
เทคโนโลยีสมัยใหม่
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นักศึกษาต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดังนี้
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น
การเข้าชั้น เรีย นให้ต รงเวลา ตลอดจนการแต่ง กายที่เ ป็น ไปตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย นัก ศึก ษา
ต้องมีความรับผิดชอบ โดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องมีความรู้ เกี่ยวกับรายวิช าในหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป ทั้งกลุ่ มศิล ปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้นมาตรฐานความรู้
ต้องครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้แก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อยและสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
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(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
นักศึกษาสามารถคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งตกผลึกแนวคิด
ด้วยตนเอง นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่น ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อน ผู้ที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนเป็น
เรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะต่อไปนี้
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งมีการแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและมีความรับผิดชอบ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางาน ตามที่มอบหมายทั้งงานด้านบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกในความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย ในการทางานและการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การเรียนการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตรหรือต้องค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์ เพื่อทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนาเสนอรายงานและสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลและแปลความหมาย
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฏี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากวิชาต่าง ๆ
ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
( Curriculum Mapping )
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบ
หลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตาราง
มีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบค้ นเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลและแปลความหมาย
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1











2











3











4









5






3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

1











2











3








4






1











2






3






4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1








  





2






3






4







  
  


5 ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัติทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. คุณธรรม จริยธรรม

1











2











3











4







5







3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

1











2











3







4







1











2

3

















4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1











2

3

4






















5 ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1










2











3











4 5 1
  

 
 
  
  
  
  
  
  

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2 3 4 1
   

 
 

   
   
   
   
   
   

2











4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3 1 2 3 4
    
 
    

    
 
    
    
    
    

5 ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
GE2500101 พลศึกษา
GE2810102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

1. คุณธรรม จริยธรรม

1











2











3











4











5











3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

1











2











3











4











1











2











3











4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1











2











3











4











5 ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

GE2700102
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

1. คุณธรรม จริยธรรม

1










2










3










4









5









3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

1
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4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
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4










5 ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่น ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่ม บุคคลที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
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(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งของตนเองและสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งด้านงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางานและการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ทั้ ง ทางการพู ด การเขี ย นและการสื่ อ ความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร

 ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
การสื่อสารและ
พิสัย
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

                    
                    
                    
     
                          

82

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

 ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
การสื่อสารและ
พิสัย
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
EN2013201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
EN2021202 เธอร์โมไดนามิกส์
EN2031102 กระบวนการผลิต
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
EN2031201 สถิติวิศวกรรม
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
การสื่อสารและ
พิสัย
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
EN2032201 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
EN2032202 ปฏิบัติการวิศวกรรมมาตรวิทยา
EN2032301 การควบคุมคุณภาพ
EN2032302 การศึกษางานอุตสาหกรรม
EN2032303 วิศวกรรมการบารุงรักษา
EN2032304 วิศวกรรมโลหการ
EN2032305 การวางแผนและควบคุมการผลิต
EN2032306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
การสื่อสารและ
พิสัย
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

EN2032307
EN2032308
EN2032401
EN2032402
EN2032403

การวิจัยการดาเนินงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
สาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
EN2032404 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม
กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
EN2032405 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
EN2032406 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

 ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
การสื่อสารและ
พิสัย
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

 
 
















 



 
 

86

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
EN2032407 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
EN2032408 การฝึกงานสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
EN2032409 กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรม
อุตสาหการ
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
EN2022303 การออกแบบเครื่องจักรกล
EN2023304 นิวเเมติกส์อุตสาหกรรม

 ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
การสื่อสารและ
พิสัย
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

EN2023305
EN2033101
EN2033102
EN2033103
EN2033201
EN2033202
EN2033301

ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
การบริหารงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และการผลิต
EN2033302 การออกแบบผลิตภัณฑ์
EN2033303 การออกแบบเพื่อการผลิต
EN2033304 วิศวกรรมงานหล่อ

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
การสื่อสารและ
พิสัย
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
การสื่อสารและ
พิสัย
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

EN2033305 งานโลหะแผ่น
 
EN2033306 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม
 

EN2033307 อุปกรณ์นาเจาะและจับงานสาหรับ
วิศวกรรมอุตสาหการ
EN2033308 ไมโครโพรเซสเซอร์และการควบคุม    









แบบลาดับ
EN2033309 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
EN2033310 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
งบประมาณอุตสาหกรรม

 
 

EN2033311 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                         
EN2033401 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
                         
 
EN2033402 โรงงานอัตโนมัติ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

EN2033403 การจัดลาดับและการจัดตาราง
การผลิต
EN2033404 การบริหารโครงการ
EN2033405 การยศาสตร์
EN2033406 การจัดการพลังงานในงาน
อุตสาหกรรม
EN2033407 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทางวิศวกรรม
EN2033408 กฎหมายอุตสาหกรรม
EN2033409 หัวข้อพิเศษงานวิศวกรรมอุตสาหการ
EN2033410 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
EN2102203 วิศวกรรมแม่พิมพ์โลหะ 1

 ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
1. คุณธรรม
3. ทักษะ
เชิงตัวเลข
6. ทักษะ
2. ความรู้
จริยธรรม
ทางปัญญา
การสื่อสารและ
พิสัย
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ( ภาคผนวก ก )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบ เพื่อยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กาลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติและมีคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบ ในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช้การประเมิน
จากตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและ
คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จ ะสาเร็จ การศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิช าตามที่ กาหนดไว้ในหลั กสู ตรและ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ( ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2557 ข้อ 5 ( ภาคผนวก ก )
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ / หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัย สายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดั บแรกและที่ไม่ใช่วิจัยในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ / หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวงว่าด้ว ย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับ
คณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
คณะวิศ วกรรมศาสตร์มีก ารกากับ ดูแ ลให้แ ต่ล ะหลัก สูต รที่เ ปิด สอน ต้อ งสอดคล้อ งตามเกณฑ์
ของสภาวิศวกรพร้อมทั้งได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรอย่างต่อเนื่องในทุกหลักสูตรที่สภาวิศวกรบังคับ
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) คุณธรรม
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายด้านประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี
รวมทั้งผลการสอบเพื่อขอใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( ใบ กว. ) ของบัณฑิตและแจ้งผลการสารวจ
ให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรั บหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาและมีความพร้อมในการเรียนของ
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรม
ทั้งด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอน
ซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
โดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น เช่น กล่องร้องเรียนที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์และร้องเรียนผ่านอีเมล์
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิ ตบัณฑิตจึงมีการกาหนด
ระบบกลไกเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทาระบบการบริหาร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีโครงการให้อาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการ เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้ความรู้
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จริงในฐานะวิศวกรกับสถานประกอบการและนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาสอนนักศึกษาและคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจาทุกปี เพื่อประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและเพื่อกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสาหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไป
หรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็น มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะมีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบ
การศึกษาของหลักสูตร ให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรได้มีการส่งนักศึกษาออกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์จริง
ในการทางานในสถานประกอบการ หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 )
มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้ง
มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ หลักสูตรได้ประสานสถานประกอบ
มีการลงนามความร่วมมือ ( MOU ) เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษาและเป็นแหล่งข้อมูล
การทาวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. ห้องปฏิบัติการวัสดุ ( Material Lab )
1.1 อุปกรณ์การเตรียมชิ้นงาน เพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ
1.2 Metallurgical Microscope
1.3 Hardness Testing Machine
1.4 Universal Testing Machine
1.5 Torsion Testing Machine
1.6 Impact Testing Machine
1.7 Fatigue Testing Machine
2. ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต
2.1 Punch and Die
2.2 Milling Machine
2.3 Welding
2.4 งานกลึง
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3. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
3.1 อุปกรณ์การศึกษาและเวลามาตรฐาน
3.2 การจาลองสถานการณ์การผลิตและการแก้ปัญหา ด้วยคิวบิกเกม
3.3 การฝึกเขียน WI ( Work Instruction )
4. ห้องปฏิบัติการการวัด
4.1 การวัดละเอียด
4.2 การวัดอุณหภูมิ ความดัน หรืออื่นๆ
5. ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง ( Automation )
5.1 CNC และ CAD / CAM
5.2 PLC
5.3 Pneumatics
6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6.1 โปรแกรมสาเร็จรูปในด้านการวางแผนการผลิต
6.2 โปรแกรมสาเร็จรูปในด้านการวางผังโรงงาน
6.3 โปรแกรมสาเร็จรูปในการจาลองสถานการณ์
6.4 โปรแกรมสาเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุม
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ( Key Performance Indicators )
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
X
X
X
X
X
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีร ายละเอี ย ดของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา X
X
X
X
X
(ถ้ามี)
3. มีรายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทารายงานผลการดาเนิ น การของรายวิ ช าและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
X
X
X
X
X
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนิน การของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ X
X
X
X
X
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
X
X
X
X
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คนได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ คาแนะนา
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
X
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
X
X
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
X
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :

X มีการดาเนินกิจกรรม
– ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากั บ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระหว่ า งภาคการศึ ก ษา โดยอาจารย์ ผู้ ส อนและประเมิ น จากการเรี ย นรู้
ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิตและโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน คุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้พื้นฐาน
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )
ภาคผนวก ช คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่ เ ห็ น สมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเที ย บโอนผลการเรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไป
ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้มีการเทียบโอน
ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี ” หมายความว่า คณบดี ผู้ อานวยการวิทยาลั ย หรือหั วหน้าส่ ว นราชการในส่ ว น
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาผลการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชี พ หรื อ จากประสบการณ์ ก ารท างานมาประเมิ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน ดังนี้
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
(2) การเทีย บโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทน
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัย ประกาศ
กาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนี ยมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่ว ยกิตให้ เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๒ หลั กเกณฑ์ก ารเทียบโอนผลการเรี ยนโดยการเทียบวิช าเรียนและโอนหน่ว ยกิ ต
ระหว่างการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ข องรายวิช าที่ ขอเทีย บโอน และมีจานวนหน่ว ยกิต เที ยบเท่ าหรือมากกว่ าตามที่ กาหนดไว้ใ น
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่ า ค หรือ C
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.๐ หรือเทียบเท่า
(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(5) รายวิชาที่ ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
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ข้อ 13 ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐาน ภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณีมีเหตุผลความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ภายในกาหนด
เวลาตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษา
ที่ 2 ในปีการศึกษานั้น
ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(1) รายวิช าหรือ กลุ่มวิช าที่เทียบโอนให้ จ ะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค
และค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
(2) รายวิช าหรือ กลุ่มวิช าที่เ ทีย บโอนให้ ห ากเป็นหลัก สูต รที่มีอ งค์กรวิช าชีพควบคุม และ
ต้องใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามา
คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer
Credits) ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 1๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) เป็น รายวิช าหรือ กลุ ่ม วิช าในหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาหรือ เทีย บเท่า ที่ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ข องรายวิช าที่ ขอเทีย บโอน และมีจานวนหน่ว ยกิต เที ยบเท่ าหรือมากกว่ าตามที่ กาหนดไว้ใ น
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ข หรือ B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)
(4) รายวิช าที่เทีย บโอนหน่ว ยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้ว ต้องมีจานวนหน่ว ยกิตไม่เกิน ร้อยละ
สี่สิบของจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(5) รายวิชาที่ ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใ นมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชาและวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ข้อ 1๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวันนับ
จากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอนผล
การเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
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ข้อ 1๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้จะ
ไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC”
(Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด 3
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(1) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู้ จะกระทาได้ โ ดยการทดสอบมาตรฐาน
การทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน
(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดย
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
(3) การขอเทีย บโอนความรู้เป็นรายวิช าหรือกลุ่ มวิช าของสาขาวิช าใดให้ ส าขาวิช านั้น
เป็น ผู้กาหนดวิธีการและการดาเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรั บผลการประเมิน
เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับคะแนน ค หรือ C ( ผลการศึกษาพอใช้ ) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึงจะให้นับ
จานวนหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่หลักสูตรที่มี
องค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบมาตรฐานให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “CS” (Credits from
Standardized Tests )
(2) หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน ให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “CE”
(Credits from Examination)
(3) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ให้บันทึก
อักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” ( Credits from Portfolio )
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนามาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้าย
รายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
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ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(1) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ กระทาได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ งหรือหลาย
วิธีประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสม
งาน การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดวิธีการประเมินใน
รูปแบบอื่นก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร
(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
สี่สิบ ของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิ ตของ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(3) การเที ย บโอนความรู้ ต้ อ งได้ รั บ ผลการประเมิ น เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ระดั บ คะแนน B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้
(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่ าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ ๒1 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่
ต้องศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized
Tests)
(2) หน่ ว ยกิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารทดสอบมาตรฐาน ให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “CE”
(Credits from Examination)
(3) หน่ว ยกิตที่ได้จ ากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ
ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึก อักษร “CP” (Credits from
Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่
เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. 255๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ภาคผนวก ค
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. ชื่อหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
ทางสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีทักษะ
ความสามารถด้านการวางแผนควบคุมการผลิต
การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยมี
ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและวิจัย
งานด้านอุตสาหกรรม อาทิ การวางผังและ
การออกแบบโรงงาน วางสายงานการผลิต
การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
3. เพื่ อให้ มี ความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์
มีกิจนิสัยในการค้นคว้าพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
อยู่เสมอ สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและ
การควบคุมที่ถูกหลักวิชาการซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความ
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร มีความสานึกในจรรยาบรรณ
แห่งวิช าชีพ และมีความรับผิ ดชอบหน้าที่
ต่อสังคม

3. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

148
32
110
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เฉพาะทางสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
2. ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่มคี วามรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการบริหาร
งานจัดการ การวางแผนควบคุมการผลิต
การทดสอบวัสดุวิศวกรรม การตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพ การศึกษางาน การวิจัย
การดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
โดยมีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและวิจัย
งานอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการ
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
มีกิจนิสั ยในการค้นคว้า เพื่อพัฒ นาตนเอง
ให้ ก้ า วหน้ า อยู่ เ สมอ สามารถวางแผน
การปฏิบัติงานและการควบคุมที่ถูกหลักวิชาการ
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความสานึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ
หน้าทีต่ ่อสังคม
หน่วยกิตรวม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

146
30
110
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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รายการ
4. รายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ไม่มรี ายวิชานี้

หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม(เพิ่มเติม)

ไม่มรี ายวิชานี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. EN2033402 โรงงานอัตโนมัติ
( Factory Automation ) 3 (3-0-6)
องค์ ป ระกอบของโรงงานอั ต โนมั ติ
ระบบการผลิตและหน่วยงานการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น การบริหารวัสดุและคลังสินค้า
สายงานการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ
อัตโนมัติ อุปกรณ์ตรวจวัดและการตรวจสอบ
และเก็บรวบรวมข้ อ มูล การวางผั งและ
การกระจายหน่วยการผลิต การจาลอง
เหตุการณ์และปัญญาประดิษฐ์ในโรงงาน
อัตโนมัติ เครือข่ายสื่อสารโรงงานอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์โรงงานอัตโนมัติ
Elements of factory automation;
flexible manufacturing cells and
systems; material handling and
warehousing; assembly systems;
automated quality control systems;
sensors and data acquisition; cellular
manufacturing techniques and layout
planning; simulation and artificial
intelligence in factory automation;
communication networks in industrial
factory; strategies for factory
automation
2. EN2033408 กฎหมายอุตสาหกรรม
( Industrial Laws ) 3 (3-0-6)
กฎหมายและพระราชบัญญัติทางด้าน
งานอุตสาหกรรม กฎหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมาย
ความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
และมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติ
วิศวกร
Industrial laws and acts; laws
of industrial product standard;
factory laws; safety laws; labour
laws; environmental laws and
standards; engineering acts
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รายการ
4. รายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ไม่มรี ายวิชานี้

หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือก
ทางวิศวกรรม(เพิ่มเติม)

ไม่มรี ายวิชานี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. EN2033409 หัวข้อพิเศษงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
( Special Topics in Industrial
Engineering ) 3 (3-0-6)
หัวข้อที่มีความน่าสนใจในปัจจุบัน และ
การพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กรณีศึกษาปัญหาในอุตสาหกรรม หรืองานวิจัย
พื้นฐาน
Interesting topic and development
in industrial engineering; case study
based on a real industry and research
4. EN2033410 เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
( Techniques to Increase Productivity )
3 (3-0-6)
การบริหารจัดการระบบการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต โดยใช้กิจกรรมและระบบการบริหารงาน
ที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิต การบารุงรักษาอย่าง
เป็นระบบ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ระบบการผลิต
แบบโตโยต้า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
การทดลอง ทากูชิ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Management manufacturing
systems to increase productivity;
activities and management systems
that help to increase productivity;
Total Productive Maintenance (TPM);
Total Quality Management (TQM);
Just-in-Time (JIT); Toyota Production
System (TPS) ; KAIZEN; Design of
Experiment (DOE); Taguchi method;
concepts management of natural
resources
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้พื้นฐาน
หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เนื้อหาสาระสาคัญในแต่ละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นกลุ่มความรู้ต่างๆ ซึ่งแต่ละ
กลุ่มความรู้สามารถจาแนกย่อยเป็นเนื้อหาความรู้ โดยความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้
พื้นฐานแสดงรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตารางดังต่อไปนี้
องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7
กลุม่ ความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต ( Materials and Manufacturing Processes )
1.1 EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
X
X
1.2 EN2031102 กระบวนการผลิต
X X X X
1.3 EN2031103 วัสดุวศิ วกรรม
X
X X
1.4 EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
X
X
1.5 EN2032201 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
X X
X X
1.6 EN2032202 ปฏิบัติการวิศวกรรมมาตรวิทยา
X
X
1.7 EN2032304 วิศวกรรมโลหการ
X
X X
กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย ( Work Systems and Safety )
2.1 EN2032302 การศึกษางานอุตสาหกรรม
X
X
2.2 EN2032308 วิศวกรรมความปลอดภัย
X
X X
X
กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ ( Quality Systems )
3.1 EN2031201 สถิติวิศวกรรม
X
X
3.2 EN2032301 การควบคุมคุณภาพ
X
X
กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ( Economic and Finance )
4.1 EN2032306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
X
X
กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและดาเนินการ ( Production and Operations Management )
5.1 EN2032303 วิศวกรรมการบารุงรักษา
X X X
5.2 EN2032305 การวางแผนและควบคุมการผลิต
X
X
5.3 EN2032307 การวิจัยการดาเนินงาน
X
X
5.4 EN2032402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
X
X
X
5.5 EN2032403 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลสาหรับ
X X X
วิศวกรรมอุตสาหการ
กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
( Integration of Industrial Engineering Techniques )
6.1 EN2032401 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
X
X X X
6.2 EN2032404 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม
X
X
6.3 EN2032405 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
X X X
6.4 EN2032406 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
X X X X X X X
เนื้อหาความรู้

1

2
3
4
5

6

8

X

X

X
X
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เนื้อหาความรู้
6 กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
( Integration of Industrial Engineering Techniques )
6.5 EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
6.6 EN2032407 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
6.7 EN2032408 การฝึกงานสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
6.8 EN2032409 กรณีศึกษาสาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

1

องค์ความรู้
2 3 4 5 6 7 8

X
X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X

หมายเหตุ สาขาวิชาย่อยทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา มีองค์ประกอบขององค์ความรู้ท่ีจาเป็น
ในการประกอบวิชาชีพ โดยจาแนกเป็นขอบเขตองค์ความรู้ที่สาคัญดังต่อไปนี้
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์และการจาลอง
( Applied Mathematics, Computer and Simulations )
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ ( Mechanics )
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล ( Thermal Sciences and
Fluid Mechanics )
4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ ( Chemistry and Materials )
5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน ( Energy )
6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( Electricity and Electronics )
7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ ( System Management )
8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ( Biology Health and
Environment )
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
ผลงานทางวิชาการ

นายกชกร วิรัชกุล
อาจารย์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2554
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2549
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 836 - 3000 ต่อ 4226
E-mail : kotchakorn.w@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ.2550 – 2551 : บริษัท Vector Thai Technology
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- ประชารัฐ ภู่ส กุล , นวพั นธ์ อนุช น และกชกร วิรั ช กุล . 2559.
“ การจัดสมดุลการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม .”
การประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1
(1st RMUTP Engineering Conference), 28 พฤษภาคม 2559,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ, หน้า 365
- 373.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
ผลงานทางวิชาการ

นางสาวพรพิศ ศิริมา
อาจารย์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2545
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2546
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ – ออกแบบการผลิต
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2540
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 836 - 3000 ต่อ 4222
E-mail : E-mail :pornpit.s@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- พิ ษ ณุ ทองขาว, พรพิ ศ ศิ ริ ม า และนิ ต ยา บุ ญ สิ ท ธิ์ . 2559.
“ การเลือกฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสาหรับแนวโน้ม
เพื่อสร้างตัวแบบ สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาหลายๆตัวพร้อม
กันที่มีค่าอัตตสหสัมพันธ์ แนวโน้ม และค่าผิดปกติ ด้วยวิธีการของ
เบย์: กรณีศึกษาราคาหุ้นที่มีความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย.” การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ, 28 - 29 กรกฎาคม 2559 พระนครศรีอยุธยา,
หน้า 314 – 320.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
ผลงานทางวิชาการ

นายสุทธิพงษ์ จารูญรัตน์
อาจารย์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2553
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2544
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 836 - 3000 ต่อ 4210
E-mail : suttipong.j@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- Pitsanu Tongkhow, Suttipong Jumroonrut. 2016.
“ Stochastic Processes for Time Series Models with an
Application to Data of Cash and Future Prices of Rice in
Thailand.” The 7th RMUTP International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable
Development: Challenges towards the green innovative
society The Sukosol, Bangkok, Thailand, 23-24 June 2016,
pp 78 – 82.
- สุทธิพงษ์ จารูญรัตน์ . 2559. “ การลดเวลาการผลิตของสายการผลิต
ชิ้นงาน LASER Line : กรณีศึกษาบริษัท ฟาบริเนทจากัด.” การประชุม
วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 (1st RMUTP
Engineering Conference), 28 พฤษภาคม 2559, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ, หน้า 211 - 217.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
ผลงานทางวิชาการ

นายภิรมย์ ตั้งจิตเพียรผล
อาจารย์
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2544
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02 – 836 - 3000 ต่อ 4210
E-mail : pirom.t@rmutp.ac.th
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ.2530 – ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- Pitsanu Tongkhow, Pirom Thangchitpianpol. 2016.
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