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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Industrial Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

0903
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ
Bachelor of Engineering Industrial Engineering

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 147 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทย หรือนิสิตตางชาติที่มีทักษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี

2
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ 2559
6.3 คณะกรรมการวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เห็ น ชอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม
ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย พะเยา เห็น ชอบหลั กสูต ร ในการประชุมเวี ย น
ครั้งที่ 123 (7/2560) เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6.6 สภาวิชาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรอุตสาหการ หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพ ควบคุ ม
ระบบสายการ ผลิต ควบคุมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ซอมบํารุง การประเมินโครงการและ
การเงิน นักออกแบบและสรางผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑ ฯลฯ
2. วิศวกรโลจิสติกส หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน คลังสินคา สินคาคงคลัง กระจายสินคา จัดซื้อ
จัดหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
3. วิศวกรแมคคาทรอนิกส หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน นักประดิษฐหุนยนต นักพัฒนาระบบ
อัจฉริยะ
4. ผูชวยผูจัดการ หรือผูจัดการฝายตางๆ เชนฝายการผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายคลังสินคา
ฝายซอมบํารุง ฝายจัดซื้อ ฝายกระจายสินคา ฝายโลจิสติกสฝา ยวิจัยและพัฒนา ฯลฯ
5. ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
6. ขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรอุตสาหการ
7. ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ - นามสกุล
นายจักรทอง ทองจัตุ

เลขบัตรประจําตัว ตําแหนงทาง
ประชาชน

วิชาการ

35401002XXXXX

ผูชวย

คุณวุฒิ
วศ.ม.

ศาสตราจารย
2

นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

35709001XXXXX

อาจารย

สําเร็จการศึกษา

สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบการผลิต

จากสถาบัน

ป

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

และอัตโนมัติ
วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2543

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2540

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

2535

ธนบุรี
3
4

5

นายอธิคม บุญซื่อ

35599001XXXXX

นางสาวอัจฉราวดี แกววรรณดี 36599001XXXXX

นายเอกชัย แผนทอง

15506000XXXXX

อาจารย
อาจารย

อาจารย

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2551

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2541

Ph.D.

Industrial and Systems

The University of Oklahoma, United

2558

Engineering

State of America

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2546

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

วศ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

3
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่อ งด วยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้ น เป น
แผนพัฒนาที่ภาคีทุกภาคสวนในสังคมไทยทุกระดับไดมีสวนรวมดําเนินการเพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการ
พัฒนาประเทศ ในหวงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คาดวาประเทศไทยจะยังคงอยูในชวงของการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อแกไขปญหาพื้นฐานในดานตางๆ ที่สั่งสมมาทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยา งรวดเร็ว ไม วา จะเปน การเชื่อ มโยงกั นใกล ชิด มากขึ้ นเปน สภาพไรพ รมแดน การแข งขั นดา น
เศรษฐกิจจะเขมขนมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วอันจะกระทบตอชีวิตความเปนอยูในสังคม
และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงอาจประสบสภาวะแวดลอมและ
บริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ
กระแสการเปด เศรษฐกิจ เสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณาพการศึกษา ความเหลื่อ มล้ํา
ทางสังคม เปนตน ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสรางการผลิต ของไทยซึ่งไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสู
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง, คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม, การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิด
การปฏิ รู ป ประเทศ และการพั ฒ นาสู ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น สั ง คมอยู ร ว มกั น อย า งมี ค วามสุ ข
นอกจากนี้อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวาง
ประเทศที่ มี ค วามได เ ปรี ย บด า นต น ทุ น แรงงานและการผลิ ต และประเทศที่ มี ค วามก า วหน า และ
ความสามารถในการแข ง ขั น ทางนวั ต กรรมและความคิ ด สร า งสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 IMD
(International Institute for Management Development) ได จั ด อั น ดั บ ไว ที่ 30 จาก 61 ประเทศ การ
ปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตที่มี
การใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานมากยิ่งขึ้น โดยมุมมองจาก คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดมุงประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญเพื่อผลักดันให ประเทศไทยเปนประเทศรายได
สูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความ
เปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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นอกจากนี้แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 –
2560 ซึ่งมุงเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องจากแผนเดิม โดยมองการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจโลกยายมา
อยู ที่ เ อเชี ย โดยเฉพาะในกลุ ม ประเทศเพื่ อ นบ า นและอาเซี ย น ส ง ผลให ป ระเทศไทยสามารถวาง
ยุทธศาสตรการแขงขันและการพัฒนาความเชื่อมโยงรวมถึงการบริหารความสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บาน ครอบคลุมตั้งแตกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ขยายไปสูภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)
และกลุม ASEAN+3 (จีน เกาหลีใต และญี่ปุน) และ ASEAN+6 (จีน เกาหลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย อินเดีย
และนิวซีแลนด) ซึ่งประกอบดวย 3 ภารกิจที่สําคัญไดแก การสรางความเขมแข็งใหกับผูป ระกอบการ
ไทยในโซอุปทาน (Supply Chain Enhancement) การยกระดับประสิทธิภาพระบบอํานวยความสะดวก
ทางการค า (Trade Facilitation Enhancement) และการพัฒนาปจจัยสนั บสนุน (Capacity Building and
Policy Driving Mechanism) ซึ่ ง ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด พะเยาด า นโลจิ ส ติ ก ส แ ละภู มิ ป ระเทศที่ มี แ นว
ชายแดนติดตอกับแขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนือไปทิศ
ใต ตั้งแตอํา เภอเชียงคํา ถึงอําเภอภูซางติ ดตอ กั บเมื องคอบ แขวงไซยะบุ ลี สปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 44
กิโลเมตร โดยในป พ.ศ. 2536 จังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยไดประกาศเปด
จุดผอนปรนชายแดนไทย – ลาว บานฮวก เพื่อผอนปรนการคาขายและการสัญจรไปมาของประชาชน
บริเวณชายแดนไทย – สปป.ลาว โดยเฉพาะการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ แขวง
ไซยะบุลี สปป.ลาว มีมติรวมกันพัฒนาในหลายประเด็น ไดแก การเรงรัดผลักดันการยกระดับจุดผอน
ปรนบานฮวก อําเภอภูซาง ขึ้นเปนจุดผานแดนถาวรและดานประเพณีบานปางมอน เมืองคอบ แขวงไซ
ยะบุลี ขึ้นเปนดานสากลและเห็นชอบสนับสนุนโครงการจัดตั้งวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา – จังหวัด
น าน – แขวงไซยะบุลี – หลวงพระบาง – แขวงอุด มไช ใหเ กิด ขึ้น พรอมรวมกั นจั ดตั้ งคณะกรรมการ
ประสานงานวางแผนรวมกัน โดยมีเปาหมายใหผูประกอบการของจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบุลี มุง
สรางเครือขายพัฒนาดานธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันอํานาจการเจรจาตอรองพรอม
ขยายตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับวาจังหวัดพะเยามีแนวทางการพัฒนาดานโลจิ
สติกสรวมกับประเทศเพื่อนบานอยางชัดเจนและตอเนื่อง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่รจู กั กันในนามอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เริ่มตนมา
จากนโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติของประเทศเยอรมันนีที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2556 เปนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสูยุคที่ 4 ที่ขับเคลื่อนอุต สาหกรรมทั้งในดานการผลิต การบริก าร และโลจิสติกส ดวย
เทคโนโลยีอัตโนมัติควบคูไปกับหุนยนตอัจฉริยะและเชื่อมโยงเขากับเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ปรากฎอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศไทยระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 12 แสดงใหเห็นถึงแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในแวดวงอุตสาหกรรม โดยการผสมผสาน
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางดานวิศวกรรมอุตสาหกรรมมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนทางดานการจัด การกระบวนการผลิต การจัดการ
ทางดานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ
ผลิต การบริหารความเสี่ยง และการจัดการทางโลจิสติกส เปนตน ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิ บั ติ ง านในอุ ต สาหกรรมต า งๆ รวมถึ ง การเพิ่ ม ความยื ด หยุ น ของกระบวนการต า งๆ ในงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ แผนพัฒนาการศึก ษาของกระทรวงศึ กษาธิก าร ฉบั บที่ 12 ไดกํา หนดทิศ
ทางการพั ฒนาการศึก ษาให สอดรับ กับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ฉบับที่ 12 โดยการ
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สงเสริมการทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการเตรียม
ความพรอ มของบุ คลากรที่จ ะเขา สู ภ าคอุต สาหกรรมผา นระบบการศึก ษาทวิ ภ าคและสหกิจ ศึ ก ษา
รวมถึงการการผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ดานอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะที่สอดคลองกั บความตองการของ
ตลาดแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพะเยายังเนนการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ รายงานภาวะ
เศรษฐกิจอุ ตสาหกรรมของสํานักงานอุตสาหกรรมจัง หวัด ไดป ระเมิน วา ผลิต ภัณฑมวลรวมจั งหวั ด
(Gross Provincial Products of Phayao) มี มู ล ค า เพิ่ ม ณ ราคาประจํ า ป เท า กั บ 37,459.43 ล า นบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 34,188.10 ล า นบาท ในป 2555 จํ า นวน 3,271.13 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 8.73 โดย
ผลิตภัณฑมวลรวมจัง หวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2556 เทากับ 69,757 บาท เพิ่มขึ้นจาก 63,796
บาท ในป 2555 จํ า นวน 5,961 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 8.54 โดยสาขาการผลิ ต ที่ สํ า คั ญ คื อ สาขา
เกษตรกรรม สาขาการกอสราง สาขาอุตสาหกรรม มีสัดสวนรอยละ 25.60 13.53 9.46 ตามลําดับ
จังหวัดพะเยาเปนแหลงผลิตเกษตรปลอดภัย แหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม
และผลผลิตทางการเกษตรที่กอใหเกิดรายไดที่สูงขึ้น มีดินที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเพาะปลูก ซึ่ง
เปนดินเหนียวใกลเชิงภูเขาไฟและเปนดินจากภูเขาไฟที่ดับสนิทแลว มีผลิตภัณฑทางการเกษตรที่สําคัญ
คือ ขาวหอมมะลิ ลิ้นจี่ ลําไย ขาวโพดเลี้ยงสัตว กระเทียม หอมแดง ขิง เปนตน ขาวหอมมะลิของจังหวัด
พะเยาจัดอยูในสินคาระดับ Premium Grade เพราะจะมีเพียงฤดูนาปเ ทา นั้น ลํ าไยสวนใหญที่ปลูก ใน
จังหวัดพะเยา คือ พันธุอีดอ ลักษณะผลใหญ รูปทรงแปนเบี้ยว เนื้อหวานสีขาวขุนคอนขางเหนียว รส
หวาน มีปริมาณน้ําตาลประมาณรอยละ 18.7 ผลจะแกเร็วกวาผลพั นธุอื่น ตนเดือนกรกฎาคมก็ เ ก็ บ
ผลผลิตได นิยมปลูกในทุกอําเภอ แหลงที่ปลูกมากคืออําเภอเชียงคําและอําเภอจุน ผลผลิตสวนใหญจะ
ผลิตเปนลําไยอบแหงทั้งเปลือก เนื่องจากสวนลิ้นจี่สวนใหญของจังหวัดพะเยาปลูกอยูระหวางหุบเขาที่มี
อากาศหนาวเย็น เกือบตลอดทั้ งป แ ละปลู กในดิน ที่ มีป ริม าณธาตุโ พแทสเซีย มสู ง สงผลใหลิ้น จี่ ข อง
จังหวัดพะเยามีลักษณะเดน คือ ลูกใหญ สีผิวสวยตามชนิดพันธุ รสชาติหวาน เนื้อแหงกรอบ ไมมีน้ํา
มาก เมื่อ แกะรั บ ประทานสด สามารถเก็ บ เกี่ ย วได ก อ นจั ง หวั ด อื่ น ๆ ในภาคเหนื อ สํ า หรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ป 2559 (จําพวก 2 และจําพวก 3) จํานวน 269 โรง ประกอบดวย โรงงาน
ขนาดเล็ก 149 โรง โรงงานขนาดกลาง 57 โรง โรงงานขนาดใหญ 2 โรง โรงสีขาว 61 โรง เงินลงทุ น
4,578 ลานบาท และมีคนงานรวมทั้งสิ้น 4,549 คน อุตสาหกรรมหลักที่สําคัญๆ ที่มีการประกอบการ
มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก การเกษตร 104 ราย อาหาร 37 ราย ขนสง 32 ราย อโลหะ 31 ราย และ
ไมและผลิตภัณฑจากไม 18 ราย ตามลําดับ
โดยเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอมและบริบ ทของจังหวัด พะเยาแล วพบว ามีศักยภาพที่ จ ะ
พัฒนามุงเปาไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของการการเกษตรและอาหารซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายของ
จังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาที่มุงเปาสูเมืองอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยดวยนวัตกรรม
และการจัดการอุตสาหกรรมโปรงใสเนนการมีสวนรวมทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถานบันการศึกษา และ
ประชาชนในพื้นที่
จากแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), เอกสารเรื่อ ง
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาติ (สศช.) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2556 – 2560 นั้น จึงทําใหหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต สาหการ มี
แผนมุงเนน ผลิตบัณฑิตที่เปนการพัฒนากําลัง คนดานวิศ วกรรมอุตสาหการ โดยนําหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน
นํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และสนองความ
ตองการของผูใชบัณฑิตไดอยางเหมาะสม
จากการดํ าเนิน งานหลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2555 สาขารวิช าไดทํ า การการเก็ บและทํ า การ
วิเคราะหผลลัพธของขอมูลความตองการและขอคิดเห็นของผูประกอบจากการที่รับบัณฑิตเขาทํางาน
หรือการรับนิ สิต ฝ กงาน รวมถึงจากการพบปะผู ประกอบการผา นโครงการศึ กษาดู งานทางวิ ช าชี พ
วิศวกรรมอุต สาหการของสาขาวิชาฯ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญของความตองการคุณลั ก ษณะ
บัณฑิตอันประกอบดวย ความคิดสรางสรรคในการทํางาน การประยุกตใชความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม
อุตสาหการที่หลากหลายในแกไขปญหา การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
และความรับผิดชอบ นอกจากนี้แลว ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการฝกงานระหวาง
ภาคการศึกษาฤดูรอนของนิสิตชั้นปที่ 3 อีกดวย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยูจังหวัดพะเยา เปนจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งมี
ประวัติศ าสตรอันยาวนานและการคน พบหลักฐานทางประวัติศ าสตรที่สํา คั ญไดแก เครื่องถว ยชาม
เคลือบอายุมากกวา 800 ป สันนิษฐานวานาจะมีอายุอยูในชวงสมัยพุ ทธศตวรรษที่ 17-18 มีลวดลาย
เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นมีลวดลายไมเหมือนใครในโลกเครื่องถวยชามที่พบจากเตาเผาเวียงบัว เปน
เอกลักษณเฉพาะตัว มีลวดลายที่เกิดจากการใชแมพิมพกดประทับเปนรูปตางๆ ทําลวดลายลงบริเวณ
กลางชามดานในกอนเคลือบทับ ลายที่พบสวนใหญไดแก ปลาคู สิงห ชาง นกยูงดวงอาทิตย ลายกาน
ขดและลายกานขดผสมลายปลา ซึ่งเปนลวดลายพิเศษที่ไมเคยพบในเครื่องถวยชามของแหลงเตาอื่นๆ
ในประเทศไทยหรือตางประเทศมากอน และมีแหลงทองเที่ยวสําคัญมากมาย ไดแก กวานพะเยา สถานี
ประมงน้ําจืดพะเยา อนุสาวรียพอขุน งําเมือง วัดศรีโคมคํา หอวัฒนธรรมนิทัศน วัดพระธาตุจอมทอง
วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม วัดศรีอุโมงคคํา วัดลี วัดพระนั่งดิน วัดพระธาตุสบแวน วัดนันตาราม น้ําตก
จําปาทอง อุทยานแหงชาติดอยหลวง อุทยานแหงชาติดอยภูนาง อุทยานแหงชาติภูซาง น้ําตกภูซาง ถ้ํา
ผาแดง ถ้ําน้ําลอด ตลาดการคาชายแดนไทย-ลาว ศูนยวัฒนธรรมไทยลื้อ เปนตน ปจจุบันการคมนาคม
ของจังหวัดพะเยาใชทางรถยนตเปนหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 การเดินทางโดยเครื่องบิน
มี ส นามบิ น ใกล เ คี ย งจั ง หวั ด ดั ง นี้ สนามบิ น นานาชาติ แ ม ฟา หลวง จ.เชี ย งราย สนามบิ น นานาชาติ
เชียงใหม จ.เชียงใหม และสนามบินนานนคร จ.นาน สวนรถไฟสามารถเดิน ทางโดยลงสถานีที่จังหวัด
ลําปางและจังหวัด เชียงใหมและเดินทางตอโดยรถโดยสารประจําทางไดโดยสะดวก ดังนั้น สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิ ศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย พะเยา จึงมีความมุ งมั่ น เป นสวนหนึ่ ง ใน
การบูรณาการเรียนการสอนนําไปสูกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลั กสูตรฯ ใหสอดคลองกับการ
พั ฒนาทางสัง คมและวัฒนธรรมอยางสรา งสรรค เนน ธํ ารงรักษาศิ ลปะและวัฒนธรรมไทยไวอ ยา ง
ซาบซึ้งพร อมกั บการเรีย นรูศิล ปวั ฒนธรรมของประเทศเพื่อนบา นในลุมน้ําโขง เพื่อผลิตบั ณฑิ ต และ
พัฒนากําลังคนใหสามารถเขาสูการแขงขันตลาดแรงงานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิผล
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดคํานึงถึงกระบวนการและ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรฯ ทุกภาคสวน ไดแก การรับนิสิตเขาศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติ
การสังเก การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การพิสูจน การวิเคราะห การสังเคราะห การสรุปผล การ
นําเสนอ การฝกงาน สหกิจศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ นิสิต อาจารย ครูปฏิบัติการ เจาหนาที่
ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงผูใชบัณฑิต เพื่อที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ
แลวนําองคความรูที่มีไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและตนเองใหมากที่สุดและสามารถ
สรางนวัตกรรมของตนเองได โดยตองตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชี พ คุณธรรม ความดี ศีลธรรม
จริยธรรม มารยาท ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กาลเทศะ เพื่อรับใชสังคมไทยให
มากขึ้ ภายใตมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 และขอบังคับสภา
วิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศณียบัต ร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2554 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ และสอดแทรกกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางประสบการณและเตรียมความพรอมแกนิสิต เพื่อเปนการพัฒนากําลั งคนใหส อดคลองกับ
สภาพการแขงขันของตลาดแรงงานในประเทศและตางประเทศ รวมถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ดังนั้นหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้จึงมีการเพิ่มรายวิชาปฏิบัติการตางๆ และรายวิชาเลือกเฉพาะ
สาขาเพื่อเสริมสรางประสบการณแกนิสิตในการเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงานที่มีความตองการอัน
หลากหลาย ทั้งดานการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
รวมถึงการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการประยุกตใ ชงาน
คอมพิวเตอรและโปรแกรมในงานอุตสาหการ รวมถึงการจัดใหมีแผนการศึกษาทางเลือกสําหรับนิสิตที่
ตองการฝกงานและสหกิจศึกษาอีกดวย
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได จัด ตั้ ง ขึ้น เมื่ อ วัน ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยใชปณิธานรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Determination Statement) วา
“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” มีวัต ถุประสงค
(จุดเนน) 5 ประการ และใชคานิยมรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยึดหลั กคิด 7 ประการ
เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเปนองคกรแหงการ
เรี ย นรู (Learning Organization) และทํ า ให เ กิ ด ความเป น สากล (Internationalization) ซึ่ ง จะสอดรั บ
สงเสริม และเปนปจจัยแหงความสําเร็จของปณิธาน ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.1.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใชภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษกาวหนา
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
241152
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
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241253
242101
244101
244102

146200

สื่อสาร
226101

แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principles of Chemistry
ฟสิกส 1
4(3-3-8)
Physics
ฟสิกส 2
4(3-3-8)
Physics II
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะศิลปศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
261101
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
261111
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
261230
ความรอนและของไหล
Thermofluids
261394
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
262201
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
Fundamental of Electrical Engineering
262300
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
Creativity and Innovation for Community
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น

3(3-0-6)

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

4(3-3-8)
3(2-3-6)
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264101

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
264202
สถิติวศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
264312
การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
Engineering Management
264324
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
13.3 กลุมวิชา/รายวิชาที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
264109
ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
1(0-3-2)
Engineering Tools and Operations Laboratory
264209
พื้นฐานกรรมวิธีการผลิต
3(2-3-6)
Fundamental of Manufacturing Processes
13.4 การบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิ ทยาลั ย พะเยากํ าหนดนโยบายใหจัด การเรี ย นการสอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ วไป
จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ในโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และไดดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เปนประธาน คณบดี
เปนกรรมการ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่ กําหนดนโยบาย
และพิจารณาการดําเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝายวิช าการ
เปนประธาน รองคณบดี เปนกรรมการ ทําหนาที่ พัฒนากระบวนการเรีย นการสอน กํ ากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัด การเรียนการสอน เพื่อเปนขอมูลในการปรับ ปรุงหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจํารายวิชา ทําหนาที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีการบริหารจัดการรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เ ปด
สอนโดยสาขาวิ ช าอื่ น โดยการจั ด ให มี อ าจารย ป ระจํ า เป น ผู ป ระสานงานรายวิ ช า เพื่ อ ทํ า หน า ที่
ปรึกษาหารือรวมกับสาขาวิชาอื่น เกี่ยวกับการจัดการเรีย นการสอน และเกณฑการวั ดผลการเรียนรู
เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สรางวิศวกรอุตสาหการดวยกระบวนการและองคความรูทางวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการใน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติ
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรนี้ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาประเทศที่จําเปนตองทําตามลําดับขั้น โดยเริ่มดวย
การสรางพื้นฐานความรู สูการปฏิบัติจริงใหเกิดทักษะ แลวนําวิธีการปฏิบัติที่ดีหรือองคความรูที่ไดตอ
ยอดพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาและการวิ จั ย ของประเทศไทย โดยนํ า โจทย วิ จั ย จากชุ ม ชนและ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสูกระบวนการเรียนรูและวิจัยเพื่อใหเกิดผลประโยชนกับสังคมไทย
อยางแทจ ริง ดังนั้นเพื่อใหเ กิด การตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชบั ณฑิตจึงมี ค วาม
จําเปนที่ตองปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับการแกไขปญหาไดจริง แลวนําไปสูนวัตกรรมและ
องคความรูของสังคมไทย จึงไดเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และไดแบงเปนกลุมวิชาชีพยอย 3 กลุม คือ กลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต กลุมการ
จัดการโซอุปทานและโลจิสติกส และกลุมการควบคุมและผลิตอัตโนมัติ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดี รับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
เสียสละ
2. มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
3. มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
4. คิ ด เป น ทํ า เป น มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค และสามารถเลื อ กวิ ธี แ ก ไ ขป ญ หาได อ ย า ง
เหมาะสม
5. มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปน
หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
6. มีความสามารถในการติด ต อสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพ ทท าง
เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
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2. แผนการปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน 1. ติดตามการปรับ ปรุงมาตรฐาน 1. เอกสาร มคอ.1 สาขา
ไมต่ํ า กว า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขา วิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร วิ ศวก ร รม ศ า ส ต ร พ .ศ . 2555 2. เอกสารการขอรับรอง
พ.ศ. 2555 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (มคอ.1) และ ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หลักสูตรและ
กํ า หนด และเป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของสภาวิศวกร
สถาบันการศึกษาจากสภา
สภาวิ ศ กร ว า ด ว ยกา รรั บ รอง
วิศวก
ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ
3. ผลการรับรองปริญญาฯ
วุ ฒิ บั ต รในการประกอบวิ ช าชี พ
หลักสูตร พ.ศ. 2560 จาก
วิ ศ วกรรมควบคุ ม พ.ศ. 2554 ให
สภาวิศวกร
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
4. รางหลักสูตร (ปรับปรุง)
ชุมชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560
ของประเทศไทย
2. ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ 1. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ในการ บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการ จากระดับ 5 พรอมรายงาน
เปลี่ ย นแปลงและความต อ งการ แสดงสถิติการมีงานทําของ
กํ า ลั ง คนในภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ เป น บัณฑิต
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
3. ป ร ะ ส า น ค ว า ม รว ม มื อ กั บ 1. เอกสารการประสานงาน
ห น วย ง า น ภ า ย น อ ก ห รื อ ผู ใ ช กับชุมชน ภาคธุรกิจ และ
บั ณ ฑิ ต ในการจั ด กิ จ กรรมการ อุตสาหกรรม
เรีย นการสอน การฝกอบรมและ 2. รายงานผลการฝกอบรม
การฝกงานของนิสิต
เสริมหลักสูตรตางๆ รวมกับ
หนวยงานภายนอก
3. รายงานผลการฝกงานของ
นิสิต
4. นิสิตอยางนอยรอยละ 80
ผานการฝกงาน
2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ 1. สนั บ สนุ น ให เ ข า ร ว มฝ ก อบรม 1. หลักฐานการอบรม สัมมนา
พั ฒ นาการสอนให ส อดคล อ งกั บ สัมมนา และการประชุมวิชาการ และการประชุมวิชาการ
ก า รเ รี ย น รู ข อง นิ สิต แ ล ะ เ ป น 2. สนับสนุนทําวิจยั ในชั้นเรียน
1. รายงานผลการทําวิจัยใน
ตัวอยางที่ดี
ชั้นเรียน
3. มี ก ารประชุ ม นิ เ ทศแนะแนว 1. หลักฐานหรือเอกสาร
อาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจ แสดงผลการดําเนินการ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย คณะ
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรม
วิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดการ
ใช แ ล ะผลิต สื่ อการสอน แล ะ
สงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการ
สูงขึ้น
4. ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ห บุ คล า ก ร 1. จํานวนผลงานวิชาการที่
บริการวิช าการแกสั ง คมไทยเพื่อ ไดรับการตีพิมพ อยางนอย
ผลิ ต งานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ ได รั บ จํานวน 1 เรื่องตอป
การเผยแพร ใ นระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
5. สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรเข า ร ว ม 1. หลักฐานการปฏิบัติธรรม
โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ห รื อ ที่ ตางๆ หรือที่เกี่ยวของกับพิธี
เกี่ยวของกับพิธีทางศาสนา
ทางศาสนา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แกไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน
มีการศึกษาภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบัง คับมหาวิทยาลัย พะเยา วาดวย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2553
และที่แกไขเพิ่มเติม
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1. นิสิตแรกเขามีพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ คอนขางต่ํา ซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนในชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาตน และสงผลกระทบตอภาคการศึก ษา
ถัดไป
2. นิสิตแรกเขามีพื้นฐานดานวิศวกรรมศาสตร คอนขางต่ํา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรี ยน
การสอนในชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาตน และสงผลกระทบตอภาคการศึกษาถัดไป
3. การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับ ระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้น
นิสิตแรกเขาอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1. จัดโครงการปรับพื้นฐานดานคณิต ศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอัง กฤษใหกับนิสิต
แรกเขากอนเปดภาคเรียน
2. จัดโครงการปรับพื้นฐานดานวิศวกรรมศาสตรใหกับนิสิตแรกเขากอนเปดภาคเรียนและ
ตอเนื่องตลอดหลักสูตร อาจจัดใหนิสิตรุนพี่ หรือรุนเดียวกันที่มีผลการเรียนดีใหคําแนะนํา สอนเสริม
และฝกหัดแกโจทยปญหาไปพรอมๆ กัน
3. คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานิสิตแตละชั้นป เพื่อติดตาม ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ
และเมื่อเกิดปญหานิสิตสามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําได
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา (คน)
จํานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปที่ 3
60
60
60
ชั้นปที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
60
2.6 งบประมาณตามแผน
จํานวนนิสิต
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดคาจางประจํา
2. งบดําเนินการ
2.1 หมวดคาตอบแทน
2.2 หมวดคาใชสอย
2.3 หมวดคาวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจาย

2560

ปงบประมาณ
2561
2562
2563

2564

5,000,000 5,350,000 5,700,000 6,100,000 6,550,000
200,000 210,000 230,000 240,000 260,000
200,000
200,000
200,000
360,000
2,000,000
250,000
8,410,000

200,000
200,000
200,000
360,000
2,000,000
250,000
8,770,000

200,000
200,000
200,000
360,000
2,000,000
250,000
9,140,000

200,000 200,000
200,000 200,000
200,000 200,000
360,000 360,000
250,000 250,000
7,550,000 8,020,000

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย พะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553
และขอบังคั บสภาวิศวกรวาดวยรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
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3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 147 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกั บที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทาง
ภาษา
2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.4 กลุมวิชาแกน
2.2.5 กลุมวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ
2.2.6 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.2.7 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาบังคับไมนับ
หนวยกิต
รวม (หนวยกิต) ไมนอยกวา

เกณฑสภา
เกณฑ
มาตรฐานของ วิศวกร
(ไมนอย
สกอ.
(ไมนอยกวา)
กวา)
30
84

105

-

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2555

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2560

30

30

21
9
111

30
111

57

50

-

21

21

21

-

-

3

3

-

24

33

26

54

61

-

24

9
24

31
-

6

-

12
9
6

12
18
6

-

-

(6)

120

105

147(6)

147
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 30 หนวยกิต
001101 การใชภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดําเนินชีวิต
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา 111 หนวยกิต
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
50 หนวยกิต
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต
241151 แคลคูลัส 1
Calculus I
241152 แคลคูลัส 2
Calculus II

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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241253
242101
244101
244102

146200

226101
261101
261111
261230
261394
262201
264101
264201
264202

แคลคูลัส 3
Calculus III
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟสิกส 1
Physics I
ฟสิกส 2
Physics II
กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา 3 หนวยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
English for Specific Purposes
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 26 หนวยกิต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
ความรอนและของไหล
Thermofluids
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
Fundamental of Electrical Engineering
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
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264211
264212
264311
264312
264313
264314
264315
264391
264411
264412
264413
264414
264491

วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 61 หนวยกิต
กลุมวิชาแกน 31 หนวยกิต
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Processes
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Programming
การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management
วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool Engineering
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
Industrial Engineering Project I
สัมมนา
Seminar
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Laboratory
การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
Industrial Cost Analysis
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Project II

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

กลุมวิชาเฉพาะทางดานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้
กลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
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264321
264322
264323
264324

หนวยกิต
262300
264331
264332
264333
264399
264431
264432
264433
264434
264435

วิชาชีพบังคับกลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
การวิจัยดําเนินงาน
Operations Research
การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ
Industrial Work Study
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
Maintenance Engineering
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics
วิชาชีพเลือกกลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
Creativity and Innovation for Community
การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง
Design and Analysis of Experiments
การจําลองสถานการณ
Simulation
การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
Industrial Productivity Improvement
อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร
Community Development Voluntary for Engineers
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม
Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering
การยศาสตร
Ergonomics
การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Computer Application for Industrial Engineering
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุมวิชาการจัดการทาง
วิศวกรรมและระบบการผลิต

12 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ไมนอยกวา 18
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
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Selected topics of Industrial Engineering in Engineering
Management and Production System
*264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
3 หนวยกิต
Skills and Experience in Industrial Engineering
*264492 การฝกงาน
6 หนวยกิต
Professional Training
*264493 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ตองเลือกเรียน 1 รายวิชา
กลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
วิชาชีพบังคับกลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส 12 หนวยกิต
264341 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
3(3-0-6)
Inventory and Warehouse Management
264342 การขนสงและกระจายสินคา
3(3-0-6)
Transportation and Distribution
264343 การออกแบบระบบขนถายวัตถุดิบ
3(3-0-6)
Material Handling Systems Design
264344 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
วิชาชีพเลือกกลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
262300 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
3(2-3-6)
Creativity and Innovation for Community
264351 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics
264352 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics
264353 โลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
264399 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
Community Development Voluntary for Engineers
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264451

ทฤษฎีเกมและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business Strategy
264452 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transport
264453 การขนถายวัสดุและการบรรจุภัณฑ
Material Handling and Packaging
264454 การจัดการการจัดหา
Procurement Management
264455 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุมวิชาการจัดการ
โซอุปทานและโลจิสติกส
Selected topics of Industrial Engineeering in Supply Chain
Management and Logistics
*264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
Skills and Experience in Industrial Engineering
*264492 การฝกงาน
Professional Training
*264493 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
หมายเหตุ * ตองเลือกเรียน 1 รายวิชา

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

3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

กลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
วิชาชีพบังคับกลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
264361

หุนยนตอุตสาหกรรมและเครื่องกลวิทัศน

12 หนวยกิต
3(3-0-6)

Industrial Robotics and Machine Vision
264362

ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ

3(3-0-6)

Computer System and Interfacing
264363

ระบบควบคุมและแบบจําลอง

3(3-0-6)

Modeling and Control Systems
264364

การผลิตอัตโนมัติ
Manufacturing Automation

3(2-3-6)
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262300
264371
264372
264373
264399
264471

วิชาชีพเลือกกลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
Creativity and Innovation for Community
ระบบการผลิตแบบยืดหยุน
Flexible Manufacturing System
อิเล็กทรอนิกสและวงจรดิจิทัล
Electronic and Digital Circuit
ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
Artificial Intelligence for Industrial Engineering
อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร
Community Development Voluntary for Engineers
การออกแบบเครื่องจักรกล

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

Mechanical Design
264472

การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร

3(2-3-6)

Microprocessor Application
264473

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุมวิชาการควบคุมและ

3(3-0-6)

การผลิตอัตโนมัติ
Selected topics of Industrial Engineering in Automatic Production
and Control
*264392

ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

3 หนวยกิต

Skills and Experience in Industrial Engineering
*264492

การฝกงาน

6 หนวยกิต

Professional Training
*264493

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ตองเลือกเรียน 1 รายวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรือ สถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาตน
001101
001102
241151
242101
244101
261101

ชั้นปท่ี 1

การใชภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
Ready English
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟสิกส 1
Physics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103
003202
004101
241152
244102
261111
264101

ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
Arts of Living
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟสิกส 2
Physics II
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา
Step UP English
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
241253 แคลคูลัส 3
Calculus III
264201 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Processes
264202 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
261230 ความรอนและของไหล
Thermofluids
262201 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
Fundamental of Electrical Engineering
264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Processes
264212 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
22 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
264311
2643XX
2643XX
2643XX
2643XX
XXXXXX

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Programming
วิชาชีพบังคับ
Major Course
วิชาชีพบังคับ
Major Course
วิชาชีพบังคับ
Major Course
วิชาชีพบังคับ
Major Course
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-3-6)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
18 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
261394

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
264312 การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management
264313 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool Engineering
264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
Industrial Engineering Project I
2643XX วิชาชีพเลือก
Major Elective
2643XX หรือ วิชาชีพเลือก
262300 Major Elective
รวม

1(0-3-2)
2(2-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
19 หนวยกิต
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ภาคฤดูรอน
264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
3 หนวยกิต
Skills and Experience in Industrial Engineering
รวม
3 หนวยกิต
หมายเหตุ สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
เปนวิชาชีพเลือก
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
เปนวิชาชีพเลือก
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
264411 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
264412 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
2(0-4-2)
Industrial Engineering Laboratory
264414 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Cost Analysis
264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1(0-3-2)
Industrial Engineering Project II
2644XX วิชาชีพเลือก
3(X-X-X)
Major Elective
รวม
16 หนวยกิต
หรือ
สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264492 การฝกงาน หรือรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา เปน
วิชาชีพเลือก
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
264411 สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
264412 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
2(0-4-2)
Industrial Engineering Laboratory
264414 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Cost Analysis
264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1(0-3-2)
Industrial Engineering Project II
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2644XX
2644XX
XXXXXX

วิชาชีพเลือก
Major Elective
วิชาชีพเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
22 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
เปนวิชาชีพเลือก
2644XX วิชาชีพเลือก
3(X-X-X)
Major Elective
2644XX วิชาชีพเลือก
3(X-X-X)
Major Elective
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
3(X-X-X)
Free Elective
รวม
9 หนวยกิต
หรือ
สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264492 การฝกงาน หรือรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา เปน
วิชาชีพเลือก
264492 การฝกงาน*
6 หนวยกิต
Professional Training
264493 สหกิจศึกษา*
6 หนวยกิต
Co-operative Education
รวม
6 หนวยกิต
หมายเหตุ
* เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001101
การใชภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด ว ยคํ า วลี การแต ง ประโยค สํ า นวน และโวหารในภาษาไทย การ
จับใจความสําคัญจากการฟงและการอาน การเขียนยอหนา การสรุปความ และการแสดงความคิดผาน
ทักษะการใชภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai
language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม 3(2-2-5)
Ready English
คําศัพทและไวยกรณภาษาอังกฤษ หลักการใชภาษาอังกฤษของการฟง พูด อาน เขียน
การพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ไดแก การแนะนําตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในรานอาหาร
การเลือกซื้อสินคา และการกลาวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน คําศัพทและไวยกรณในการสื่อสารตาม
สถานการณตางๆ ในบริบทสากล ไดแก การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผานอินเทอรเน็ต
การโทรศั พทในการสื่อสารระหวางประเทศ การใชภาษาอัง กฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อ สาร ณ ดา นตรวจคนเขา เมือ ง ศุลกากร การเขา พักในโรงแรม การอธิบายเหตุก ารณไ มพึง
ประสงค การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
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001204

ภาษาอังกฤษกาวหนา
3(2-2-5)
Step UP English
คํ า ศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ข า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจํ า วั น หลั ก การใช
ภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน เขียน ไดแก การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอานและ
ถายทอดขาว การอานกราฟและตาราง การตีความและการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา
และอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหนาที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สํานึกสาธารณะ ความ
กตัญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษ ยกับสังคม สังคมพหุ วัฒนธรรม การจัด การอคติ และความรุน แรงในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมของทองถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society,
social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao
and University of Phayao dimensions
003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรูพ้ืนฐานเทคโนโลยี ฮารดแวร ซอฟตแ วร และระบบเครือ ขาย นวั ต กรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทั ล ธุรกรรมพาณิชยอิเ ล็กทรอนิกส การใชโปรแกรมสํานักงานอัตโนมั ติ และโปรแกรม
ประยุกตเพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบคน คัดกรอง และเลือกสรรขอมูลเพื่อนํามาใชในการทํางานและ
ชีวิต ประจํ า วั น การสื่อสารในเครือ ข า ยสัง คมออนไลนอ ยา งมี จริย ธรรมและเปน ไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in accordance with ethical and related legal
regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดดา นสุขภาพและสิ่งแวดลอม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ ปจจัย ที่มี ผลตอ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจําวัน ความสัมพันธระหวางอารมณกับสุขภาพ นันทนาการและการออกกําลังกาย โรคระบาด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ
การจัดการน้ําในชีวิตประจําวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพลังงานอยางประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
004101

ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
การสรา งแรงบัน ดาลใจ การตั้ งเปา หมายและการวางแผนการดํา เนิน ชี วิต การเห็ น
คุ ณ ค า ในตนเองและผู อื่น หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การดํ า เนิ น ชี วิต ด ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค การควบคุมและการจัดการอารมณ
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and
others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of
sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion
control and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสําคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสรางบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยูรว มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to
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University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social
context
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใชภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเนนทักษะการฟง พูด อาน และเขียน
ที่มีความเกี่ยวของกับศาสตรที่นิสิตกําลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing
skills related to students’ discipline
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิดทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและ
ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการแกไขปญหาทาง
วิศวกรรม
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction,
electronic data processing concepts, program design and development methodology, high-level
language programming, programming applications for solving engineering problems
241151

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริงและ
ฟงกชันคาเวคเตอรของจํานวนจริงและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ การ
ประยุกตใชอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนด เมตริกซและระบบสมการเชิงเสน
Mathematic induction, limit, continuity, differentiation and integration of real-valued
and vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration,
improper integrals, applications of derivative, indeterminate form, matrices and system of linear
equations
241152

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอรในสามมิติ ปริพันธตามเสนเบื้องตน ลําดับและอนุกรม การ
กระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน การหาปริพันธเชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ
ฟงกชันคาจริงสองตัวแปร
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Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and
series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integration, polar
coordinate system, calculus of real-valued functions of two variables
241253

แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต เสนตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสาม
มิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปรและการประยุกต
Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces
in three-dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications
242101

หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสรางอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล
ปริม าณสารสั ม พั น ธ ปฏิ กิ ริย าเคมี ก า ซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุ ณ หพลศาสตรเ บื้อ งตน
จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร เคมีสิ่งแวดลอม
Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and
molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear
chemistry, environmental chemistry
244101

ฟสิกส 1
4(3-3-8)
Physics I
หนวยการวัดทางฟสิกส ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร การเคลื่อนที่เนื่องจาก
ความเรงใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใตสนามความโนมถวง สมดุลของแรง และ กฏการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ
กฎการอนุรักษในวิชาฟสิกส สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการไดยิน
แสง สมบัติของแสง ระบบเลนสและการมองเห็น ความรอนและอุณหภูมิ ระบบกาซอุดมคติ สมการ
สถานะและกฏทางอุณหพลศาสตรทั้งสี่ ทฤษฎีจลนของกาซ และเครื่องยนตความรอน
Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration
in 1 dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’s law of motions, circular
motion and rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation’ law in
physics, properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light,
properties of light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4
rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines
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ฟสิกส 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาและแรงทางไฟฟา เวกเตอรสนามไฟฟาจากประจุไฟฟาบนตัวนําแบบ
ตาง ๆ การหาสนามไฟฟาจากกฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟาและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟา และ
ความตานทาน วงจรไฟฟากระแสตรง สารแมเหล็กและแหลงกําเนิดสนามแมเหล็ก เวกเตอร สนามแมเหล็กจาก
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟา กฎของบิโอซาวาตซและกฎของแอมแปร การเหนี่ยวนํา แมเหล็กและกฎของฟารา
เดย ความเหนี่ยวนํา แหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ วงจรไฟฟากระแสสลับ RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟสิกสยุค
ใหม ฟสิกสควอนตัม ฟสิกสอะตอม และฟสิกสนิวเคลียร
Electrostatic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on
various conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric materials,
current and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of
magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance and
Faraday’s law, inductance, source of alternative current, alternative current RLC circuits, relativity
theory, modern physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics
261101

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟกส การเขียนภาพออโธกราฟฟกส การ
เขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ
ชว ยและแผนคลี่ การสเก็ต ช ภ าพด วยมือ การเขีย นภาพประกอบและการกํา หนดรายละเอียด การ
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การเขียนแบบเบื้องตนเฉพาะดานสําหรับวิศวกรรมแตละสาขา
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing, pictorial drawing,
dimensioning and tolerancing, section views, auxiliary views, freehand sketches, detail and assembly
drawings, computer-aided drafting, basic specialized engineering drawing
261111

กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
ระบบของแรงและผลลั พ ธ สมดุล การวิเ คราะหโ ครงสร า ง จุด เซนทรอยดข องแรง
กระจาย ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่และมวล
พลศาสตร เบื้องตน ประกอบด วยจลนพลศาสตรและจลนศาสตรของอนุ ภาคและวั ตถุแข็ ง งานและ
พลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม
Forces system and resultant, equilibrium, structural analysis, centroid and distributed
force, friction, principle of virtual work and stability, areas and mass moment of interia, introduction
to dynamics including kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, work and energy, impulse
and momentum

37
261230

ความรอนและของไหล
3(3-0-6)
Thermofluids
หลักการพื้น ฐานทางอุณ หพลศาสตร คุณสมบั ติข องสารบริ สุ ทธิ์ พลั งงานและการ
ถายโอนพลังงาน กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร การวิเคราะหพลังงานสําหรับระบบปด การวิเคราะห
มวลและพลัง งานสําหรับระบบเปด กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร กลศาสตรของของไหลเบื้อ งตน
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล กฎการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการ
ของแบร นูล ลี ลักษณะการไหลของของไหล การถ ายเทความร อ นเบื้องตน การนํา ความร อน การ
พาความรอน และการแผรังสีความรอน
Basic concepts of thermodynamics, properties of pure substances, energy and energy
transfer, the first law of thermodynamics, energy analysis of closed system,, mass and energy
analysis of control volumes, the second law of thermodynamics, fundamentals of fluid mechanics,
properties of fluids, fluid statics, conservation of mass, momentum and energy, Bernoulli’s equation,
flow characteristics of fluids, fundamentals of heat transfer, heat conduction, convection and radiation
261394

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-2)
Mechanical Engineering Laboratory
พื้นฐานการทําการทดลอง การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ปฏิบัติการทดลอง
กลศาสตร กลศาสตรของของแข็ง กลศาสตรของของไหล การทดลองเทอรโมไดนามิคส
Basic of experimentation, data collection, experimental investigation of mechanics,
mechanics of solid and mechanics of fluids, experimental investigation in thermodynamics
262201

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
4(3-3-8)
Fundamental of Electrical Engineering
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและวงจรไฟฟากระแสสลับเบื้องตน แรงดัน กระแส
และกําลัง หมอแปลง หลักการเบื้องตนของเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรและการใช
มอเตอร หลักการของระบบสามเฟส ทฤษฎีการสงกําลังไฟฟา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกั บเครื่องมื อวั ด
ไฟฟาพื้นฐาน
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
262300

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 3
(2-3-6)
Creativity and Innovation for Community
บทนําสูเครื่องยนตนวัตกรรม กระบวนการคิดอยางสรางสรรค การตีกรอบโจทยปญหา
ของชุ ม ชน การประยุ ก ต ใ ชค วามรูท างวิศ วกรรมหรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ หาวิ ธี การแก ป ญ หาเชิ ง
สรางสรรค การพัฒนาขอเสนอโครงงานขนาดเล็ก สําหรับผลิตนวัตกรรมเพื่อชุมชน
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Introduction to innovation engine, process of creative thinking, framing community
problems, process of applying knowledge on engineering and related interdisciplinary for creative
solution, development of mini project proposal for conducting innovation for community
264101

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชกลุม
วัส ดุ ที่ สํา คั ญ ทางวิศ วกรรม โลหะ พอลิ เ มอร เซรามิ ก และวัส ดุ ผ สม แผนภูมิ ส มดุ ล เฟสและการ
แปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ
Properties and structures of metals, alloys, ceramics and polymer, microstructures,
mechanical properties, equilibrium diagram, heat treatment, fracture, corrosion, deterioration,
collapse analysis
264201

กรรมวิธีการผลิต
3(2-3-6)
Manufacturing Processes
ทฤษฎีแ ละแนวคิ ดของกระบวนการผลิต ไดแ ก การหลอ การขึ้ นรูป การกํา จั ด วั ส ดุ
สวนเกินออก การตัดโลหะและการเชื่อม ความสัมพันธระหวางวัส ดุและกระบวนการผลิต คุณสมบั ติ
ของโลหะ เครื่องจักรกลพื้นฐานสําหรับ การกําจัดวัสดุสวนเกิน เทคนิคการหลอโลหะ และพื้นฐานของ
ตนทุนการผลิต
Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming, machining,
cutting and welding, material and manufacturing processes relationships, basic machines for
machining processes, foundry techniques, fundamental of manufacturing cost
264202

สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมาย การแจกแจงความนาจะเปนแบบไม
ตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การสุมตัวอยาง การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ และการประยุกตใชสถิติสําหรับแกปญหาในงานวิศวกรรม
Probability theory, random variables, expected values, discrete and continuous
probability distributions, random sampling, statistical inference, hypothesis testing, analysis of
variance (ANOVA), regression and correlation, application of statistical methods for engineering
problem solving
264211

กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Processes

3(2-3-6)
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รายละเอียดของการขัดผิวโลหะดวยเครื่องจักรกลแบบตางๆ กรรมวิธีในการผลิตเกลียว
และเฟองประเภทตางๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูปโลหะชั้นสูง เครื่องมือกลสมัยใหม กรรมวิธีทางความ
รอน กรรมวิธีของการเชื่อมโลหะเเบบตางๆ โลหะวิทยาของการเชื่อม การตรวจสอบรอยเชื่อม
Detail of grinding by using machines, thread and gear manufacturing, cutting
techniques and advanced metal forming processes, modern machines, heat treatment processes,
metal welding processes, welding metallurgy and welding inspections
264212

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
บทนําคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพ 7 อยาง แผนภูมิควบคุม การวิเคราะหสมรรถภาพของกระบวนการ การวิเคราะหระบบ
การวัด แผนการชักสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ ความเชื่อถือไดทางวิศวกรรม การจัดการคุณภาพ ระบบ
มาตรฐานคุณภาพ
Introduction to quality and quality control, statistical process control, 7 QC tools,
control chart, process capability analysis, measurement system analysis, acceptance sampling plan,
reliability engineering, quality management, quality standard systems
264311

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ
3(2-3-6)
Industrial Engineering Programming
โปรแกรมคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมอุตสาหการและการปฏิบัติการระบบการผลิตโดย
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดแก โปรแกรมการออกแบบและสรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมจําลอง
และควบคุมระบบแขนกลหุนยนตและเครื่องกัดซีเอ็นซี โปรแกรมพีแอลซี โปรแกรมการออกแบบและ
ควบคุมการผลิตดวยเครื่องตัดและแกะสลักดวยเลเซอร
Computer programs for industrial engineering and manufacturing operation systems
by using modern technologies such as programs for 2D and 3D design and drawing, modeling and
control system programs for robot arms and CNC machines, PLC programming, laser cutting and
engraving machine programming
264312

การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
Engineering Management
โครงสรางและการจัดองคกรสําหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฎิบัติสําหรับการ
จัดการงานทางวิศ วกรรม การจัด การอํานาจหนาที่ของบุคลากรในองคกร การจัด การทรั พยากรใน
องคกร การลงทุนและการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร การจัดการความเสี่ยงเบื้องตน
การจัดการสิ่งแวดลอมและขยะอุตสาหกรรมเบื้องตน
Structure and organization in engineering, principles for engineering management,
management of powers, duties of the personnel and organization resources, investment and
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management for engineering based on economics, introduction to risk management, introduction to
environment and industrial waste management
264313

วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-6)
Tool Engineering
ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทตางๆ การหลอเย็น มาตรฐานของการวัด การ
วัด ละเอียด ตัวนําเจาะและตัวจับยึดแบบตางๆ งานกดขึ้นรูปและออกแบบเเมพิมพ
Theory of metal cutting; cutting tools; coolants; measurement standard; precision
measurement; jigs and fixtures; punch and die design
264314

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
การนําเขาสูระบบผลิตแบบตางๆ เทคนิคของการพยากรณ การจัดการของคงคลัง การ
วางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและความสามารถในการทํากําไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดตาราง
การผลิต และการควบคุมการผลิต
Introduction to production systems, forecasting techniques, inventory management,
production planning, cost and profitability analysis for decision making, production scheduling
production control
264315

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Design
หลักการออกแบบโรงงาน การเลื อกทํา เลที่ตั้ งโรงงาน ปญหาในการวางผัง โรงงาน
รูปแบบเบื้องตนในการวางผังโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต การวิเคราะหการ
ไหลของวัสดุ การวางแผนและวิเคราะหสิ่งอํา นวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิต การกํ า หนด
ความสัมพันธของหนวยงาน ผังโรงงานแบบตางๆ สําหรับงานบริการ และงานสนับสนุนการผลิต การ
ขนถายวัสดุ การใชคอมพิวเตอรชวยในการวางผังโรงงาน พระราชบัญญัติโรงงาน
Principles of industrial plant design, plant location selection, plant layout problems,
basic type of plant layout, product and process analysis, material flow analysis, facilities planning
and analysis, activity relationship determination, layout types of auxiliary and supporting units,
material handling system, computer aided plant layout, factory acts
264321

การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องตนเพื่อใชในการแกปญหาทางดานวิศวกรรมในโรงงาน
อุตสาหกรรม สมัยใหม เนนทางดานการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน ปญหา
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การขนส ง ทฤษฎี เ กม ทฤษฎี ข องแถวคอย แบบจํ า ลองสิ น ค า คงคลั ง การจํ า ลองเหตุ ก ารณ ใ น
กระบวนการการตัดสินใจ
An Introduction to the methodology of operations research in modern industrial
engineering problem solving, emphasis is made on the use of mathematical model, linear
programming, transportation model, game theory, queuing theory, inventory model, simulation in
decision making process
264322

การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ
3(3-0-6)
Industrial Work Study
ความรู ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการนําไปใชดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและ
เวลา แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวอยางละเอียด
หลักเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การใหอัตราความเร็ว ระบบขอมูลมาตรฐาน
การสรางสูตรการหาเวลา การสุมงาน คาแรงจูงใจแบบตางๆ และการใชอุปกรณตางๆ ในการศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลา
Knowledge, history, procedures and application of the motion and time study
including process chart, flow diagram, man-machine chart, micro-motion study, principle of motion
economy, direct time study, performance rating, standard data system, time formulas, work
sampling, incentives system, application of motion and time study equipment
264323

วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
หลักการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบํารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดของ ความ
นาเชื่อถือ การวิเคราะหความพรอมใชงานและความสามารถในการบํารุงรักษา การหลอลื่น ระบบการ
บํารุงรักษาแบบปองกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบการควบคุมและสงงาน
การบํารุงรักษา องคกร บุคลากร และทรัพยากรในการบํารุงรักษา ระบบการจัดการบํารุงรักษาโดยใช
คอมพิว เตอร การจั ด การวงจรอายุเครื่องจักร การจั ด ทํา รายงานด านการบํ ารุง รั กษา และดั ชนีวัด
ประสิทธิภาพการบํารุงรักษา การจัดตั้งระบบการซอมบํารุง
Industrial maintenance and total productive maintenance (TPM) concepts, failure
statistics, reliability, maintainability and availability analysis, lubrication, preventive maintenance
system and condition monitoring technologies, maintenance control and work order system,
maintenance organization, personnel and resources, computerized maintenance management system
(CMMS), life cycle management, maintenance reports and key performance indexes, maintenance
system development
264324

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics

3(3-0-6)
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หลั ก การและเทคนิ ค พื้ น ฐานสํ า หรั บ การวิ เ คราะห โ ครงการทางวิ ศ วกรรมในเชิ ง
เศรษฐศาสตร มูลคาของเงินตามเวลา วิธีการเปรียบเทียบโครงการ การวิเคราะหการทดแทนทรัพยสิน
การวิเคราะหจุดคุมทุน คาเสื่อมราคา การประเมินบนความเสี่ยงและความไมแนนอน การประเมินภาษี
เงินได
Basic principle and techniques for economically analysis of engineering project, net present
value, methods of project comparison, analysis of replacement, breakeven point analysis,
depreciation, risk analysis and uncertainty, estimating income tax consequences
264331

การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง
3(3-0-6)
Design and Analysis of Experiments
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยในระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะหทางสถิติ
และการออกแบบระบบควบคุ ม ในงานอุต สาหกรรมเน น การประยุ ก ตใ ช ตั วแบบคณิ ต ศาสตรขั้ น สู ง
วิธี การออกแบบแผนการทดลองและการใชซ อฟแวรใ นการชว ยวิเ คราะห ข อ มู ล ของการออกแบบ
การทดลอง
Analysis of relationship between factors in industrial system, statistical analysis and
design of industrial control system emphasis on the use of advanced mathematical model, design of
experiments and using software for data analysis
264332

การจําลองสถานการณ
3(2-3-6)
Simulation
การออกแบบและสรางตัวแบบการจําลองสถานการณ โดยอาศัยหลักความนาจะเป น
หวงโซมาคอฟ และทฤษฎีแถวคอย การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจําลองสถานการณเพื่อ
การประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
Design and create simulation model based on principle of probability, Markov chain and
queuing theory by using simulation software in order to simulating result for decision making
appropriately
264333

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Productivity Improvement
หลักการ แนวคิด ของการเพิ่ม ผลผลิต หลักการของระบบการผลิตแบบโตโยตาและ
แบบลีน เครื่องมือลีน ไดแก แผนผังสายธารคุณคา การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม ประสิทธิผล
ของเครื่องจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุนอยางรวดเร็ว วิธีการนําระบบลีนไปใช หลักการพื้นฐานและวิธีการ
พัฒนาคุณภาพดวยวิธีซิกซิกมา
Principles and concepts of productivity improvement, principles of TOYOTA production system
and lean production system, lean tools such as value stream mapping, total productive maintenance,
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overall equipment effectiveness and quick changeover, lean implementation, basic principle and
implementation of quality improvement by six - sigma
264341

การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
3(3-0-6)
Inventory and Warehouse Management
การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา แนวโนม การเปลี่ยนแปลง โอกาส และ
บทบาทของคลังสินคาในหวงโซอุปทาน การออกแบบคลังสินคา การเลือกทําเลที่ตั้ง คลังสินคา การ
วางผังศูนยกระจายสินและคาคลังสินคา การวางแผนการไหลของวัสดุ แบบจําลองเพื่อการวิเคราะห
และการออกแบบคลังสินคาและเครือขายกระจายสินคา การกําหนดปจจัยทางเศรษฐกิจ บทบาทของ
คลังสินคาและศูนยกระจายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ การออกแบบชั้นวาง การจัดการระบบ
ขอมูลโลจิสติกสสําหรับคลังสินคา การบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในคลังสินคา การขนสง
และกิจกรรมในคลังสินคา กรณีศึกษา
Guidelines for management of warehouse and distribution center, trend, changes and
opportunity and role of warehouse in supply chain, warehouse design and location selection,
warehouse and distribution center layout, flow of material planning, simulation model for analysis
and design of warehouse and distribution network, economic factor determination, role of warehouse
and distribution center for both domestic and foreign, shelves design, logistics information system
management of warehouse, safety risk management in warehouse, transportation and warehouse
activities, case study
264342

การขนสงและกระจายสินคา
3(3-0-6)
Transportation and Distribution
วิเคราะหระบบการขนสง การขนสงทางบก การขนสงทางอากาศ การขนสงทางทะเล
พยากรณ ความตองการเดิน ทางขนสง วิ เคราะหป จจัย ต างๆ ที่มี อิทธิพ ลตอระบบการขนสง ความ
หนาแนน การจราจรและขนสง การตัด สิน ใจในการเดิน ทางเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพ รู ป แบบการจํ า ลอง
สถานการณเพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนสง เสนทางการขนสง เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบ
กรณีศึกษา
Analysis of transportation systems, land transportation, airfreight, marine
transportation, forecasting of traveling demand, analysis of different factors influencing transportation
systems, traffic flow density, decision making for traveling optimization, simulation model for studying
the behaviour of transportation systems, planning of developing systems and transportation routes,
case study
264343

การออกแบบระบบขนถายวัตถุดิบ
Material Handling Systems Design

3(3-0-6)
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ความหมายและความสัมพันธระหวางโลจิส ติ กสกับ ระบบการขนถา ยสมัยใหม การ
แบง กลุม ของอุป กรณการขนถา ยวัส ดุ ความสั มพันธระหวา งการขนถายวั สดุแ ละการวางผัง ภายใน
โรงงาน หนวยการขนถายวัสดุ ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใชงานหุนยนตใน
ระบบการขนยาย ระบบการจัดเก็บและนําออกอัตโนมัติ และงานวิจัยและการแกปญหาดานการขนยาย
วัสดุในปจจุบัน
Definition and relation between logistics and modern material handling system,
classification of material handling equipment, relationship between material handling and facilities
layout, unit loads in material handling and line balancing, robotics application in material handling,
automated guided vehicle systems, storage systems and warehousing, automated storage/retrieval
systems (ASRS), intelligent material handling system, current material handling research and problem
solving
264344

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
หลักการโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน ความสําคัญของโลจิสติกสและการ
จั ด การห ว งโซ อุ ป ทานบนพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ และระบบความร ว มมื อ บทบาทของโลจิ ส ติ ก ส
อุตสาหกรรมในหวงโซอุปทาน คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส การวางแผน
หวงโซอุปทานความสําคัญของการบริการลูกคา การจัดการสินคาคงคลัง การขนสง บรรจุภัณฑ การ
จัดซื้อในงานโลจิสติกสและในขั้นตอนหวงโซอุปทาน แนวโนมโลจิสติกสและหวงโซอุปทานของโลก
Principle of logistics and supply chain management, the importance of logistics and
supply chain management on economic and corporation systems, the role of industrial logistics on
supply chain, computer and information technology for logistics, logistics and supply chain planning,
the importance of customer service, inventory management, transportation, packaging, purchasing
in logistics and supply chain operation, trend of global logistics and supply chain
264351

กฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics
กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัด การโลจิสติกส การจัดซื้อจัดจา งสํ าหรับ
สินคาและบริการ การซื้อขายสินคาระหวางประเทศ การชําระราคาในทางการคาระหวางประเทศ การ
ขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงสิน คาตอเนื่องหลายรูปแบบ การนําเขาสินคาและการสงออก
สินคา การจัดเก็บของในคลังสินคาและเทอรมินัล
Laws and regulations related to the logistics management such as goods and services
procurement, international trade, international trade settlement, international transportation, multimodal transportation, imports and exports, warehouse and the terminal keeping
264352

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส

3(3-0-6)
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Information Technology for Logistics
การใช ร ะบบสารสนเทศสํ า หรั บ การวางแผนทางดา นโลจิ ส ติ ก ส เ พื่ อสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจสําหรับผูบริหาร การคํานวณและการสับเปลี่ยนขอมูลทางดานอิเล็กทรอนิกส การปองกันและ
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ผลกระทบของคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศที่มีตอองคกรที่
เกี่ยวของกับโลจิสติกส
Information technology method for logistics planning support decision making for the
managerial level, calculations and the electronic data interchange, protection and computer security
systems the impact of computers and information related to the logistics organization
264353

โลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
ความสําคัญของโลจิสติกสที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศและฟงกชันที่เกี่ยวของ กลยุทธ
ในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ระบบการคาอิเลคทรอนิกสและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
The importance of logistics impact to the international business, functions related to
strategic management and international logistics system, electronic trading systems and related laws,
the related information and technology in the international logistics, related case studies
264361

หุนยนตอุตสาหกรรมและเครื่องกลวิทัศน
3(3-0-6)
Industrial Robotics and Machine Vision
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานหุนยนตและการประยุกตใชงานในดานการผลิต
สวนประกอบ ของหุนยนต การวิเคราะหการเคลื่อนที่ การควบคุมและเซนเซอรที่ใชกับหุนยนต การใช
โปรแกรมหุนยนต ภาษาที่ใชกับหุนยนต โครงสรางของหุนยนต คําสั่งที่ใชกับหุนยนต ปญญาประดิษฐ
การออกแบบและควบคุมกลุมหุนยนต การนําไปประยุกตใชงานกับอุตสาหกรรมการผลิต ไดแก การขน
ยายชิ้นงาน การขนยายวัสดุ การจับชิ้นงานขึ้นและลงจากเครื่องจักร การทํางานของกระบวนการผลิต
การประกอบ การตรวจสอบ การเชื่อม การหลอ การเลือกหุนยนต แนวความคิดพื้นฐานและเทคนิคของ
การประมวลผลภาพดิจิทัลและเครื่องกลวิทัศน การติด ตั้งและสอบเทียบระบบ การใชงานเครื่องกล
วิทัศนในอุตสาหกรรมการผลิต
Introduction to robotics technology and applications in manufacturing, robot technology: robot
anatomy, basic motion analysis and introduction to control and sensors, robot programming, robot
languages, robot structures, robot commands, artificial intelligence, robot cell design and control,
manufacturing aspects include work cell design, part handling, material transfer, machine
loading/unloading, processing operations, assembly, inspection, welding, casting, robot selection,
basic concepts and techniques in digital image processing and machine vision, system setup and
calibration, application in manufacturing industry
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264362

ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ
3(3-0-6)
Computer System and Interfacing
ฮารดแวรไมโครคอมพิวเตอร หนวยประมวลผลกลางบัสหนวยความจํา หนวยดานเขา
และดานออก เทคนิคการเชื่อมตอและโปรแกรมควบคุมสําหรับการเชื่อมตออุปกรณบริวารตางๆ การ
ออกแบบซอรฟแวร เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมสําหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร การ
เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ลําดับชั้นและการควบคุมกระบวนการไปปไลนหนวยความจํา ดานเขาดาน
ออก ซู เ ปอรส กาลารแ ละหนว ยประมวลผลแบบขนาน การประยุก ต ใ ชง านไมโครคอมพิว เตอร ใ น
ระบบวัดและควบคุม
Micro-computer hardware, CPU, bus, memory unit, input and output units,
interfacing technique and control program for interfacing to peripheral devices, software design, real
time and programming, control program to microcomputer system, high level language programming,
pipelining memory hierarchy and control, input/output, superscalar and parallel processors,
microcomputer applications in measurement systems and control
264363

ระบบควบคุมและแบบจําลอง
3(3-0-6)
Modeling and Control Systems
ระบบควบคุมเบื้องตน แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ แผนภาพบล็อกฟงกชั่น
การถายโอนการตอบสนองของระบบ ลักษณะของระบบการควบคุม การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ
ควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุมปอนกลับบนพื้นฐานของตัวควบคุม
พีไอ การวิเคราะหระบบการควบคุมบนหลายตัวแปร การจําลองระบบที่ใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
Introduction to control systems, mathematical model of systems, transfer function
block diagram, system response, characteristic of control systems, stability analysis of control systems
in time-domain and frequency domain, design of feedback control systems based on compensation
PID controllers, control system analysis based on state variables, system simulation using computer
software
264364

การผลิตอัตโนมัติ
3(2-3-6)
Manufacturing Automation
หลั ก การพื้ น ฐานของระบบอั ต โนมั ติ ใ นการผลิ ต หลั ก การพื้ น ฐานของระบบและ
ส ว นประกอบที่ ใ ช ใ นระบบอัต โนมั ติ การควบคุ ม นิ วแมติ กและไฮโดรลิ ค ในกระบวนการผลิ ต การ
ออกแบบวงจรบนตัวควบคุมลอจิกที่สามารถโปรแกรมได (พีแอลซี) การควบคุมเครื่องมือกลเชิงตัวเลข
เทียบกับการควบคุมดวยมือและอัตโนมัติ การออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช ระบบการประกอบ
อัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุน (เอฟเอ็มเอส) และอื่นๆ
Basic principle of automation systems in manufacturing, principle operation of systems and
components used in automation systems including pneumatic and hydraulic control in a manufacturing
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process, circuit diagram design based on Programmable Logic Controller (PLC), numerical control
machine tools compared to manual and automatic control, automation system design by applying
the relevant component automated assembly systems, Flexible Manufacturing systems (FMS) and
so on
264371

ระบบการผลิตแบบยืดหยุน

3(2-3-6)

Flexible Manufacturing System
ระบบการผลิตแบบยืดหยุนเบื้องตน ระบบการบริหารฐานขอมูลในระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุน กลุมของเทคโนโลยี ประเภทของระบบการผลิตอัตโนมัติ การโปรแกรมในการควบคุมระบบการ
ผลิต การกระจายฐานขอมูลของเครื่องมือในระบบการผลิตแบบยืดหยุน สวนประกอบบางอยางในระบบ
การผลิตแบบยืดหยุน การวางแผนและการควบคุมการผลิตในระบบการผลิตแบบยืดหยุน
Introduction to flexible manufacturing system, database management system in FMS,
type of industrial automation requirement of the part programming section, distributed tool database
in FMS, some important elements in FMS, process planning and process control in FMS
264372

อิเล็กทรอนิกสและวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
Electronic and Digital Circuit
วัส ดุสารกึ่งตัวนํารอยตอพีเอ็น ไดโอดชนิดตางๆ ทรานซิสเตอร ออปแอมป อุปกรณ
แบบสองขั้วและสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสราง การใชงานและการวิเคราะหในการนําไปใชในวงจรที่
ไมเปนแบบเชิงเสนตางๆ ระบบตัวเลขและการคํานวณในคอมพิวเตอร รหัสคอมพิวเตอร รหัสฐานสอง
รหัสบีซีดี รหัสเกรย รหัสแอสกี พีชคณิตบูลลีนและตารางความจริง การวิเคราะหและสังเคราะหวงจร
คอมบิเนชั่นตรรกศาสตร วงจรสวิทชชิ่ง รูปแบบบัญญัติ แผนผังคารโน วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮารซารด
วงจรแนนนอรหลายระดับ ชนิดของวงจรเชิงผสมตรรกศาสตรและการใชตรรกศาสตรประตูสัญญาณ
การวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห ว งจรโดยลํ า ดั บ ตรรกศาสตร วงจรซิง โครนั ส และวงจรอะซิ ง โครนั ส
ไดอะแกรมการเปลี่ยนสภาวะ การลดรูปสภาวะการใชฟลิปฟลอป วงจรโดยลําดับทั่วไปที่ใชฟลิปฟล็อป
วงจรคงสภาวะการเก็บขอมูล วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล
PN junction semiconductors, various kind of diode, transistors, operational amplifiers.
two and three terminal device structures and characteristics, use and analysis in nonlinear circuit
applications, Number systems: representation and mathematical operation on computer, Computer
codes: binary, BCD, Gray, ASCII, Boolean algebra and truth table, Combination logic circuits: analysis
and synthesis, canonical form, Karnaughs map, Quinne McKlusky, hazard, multi-level NAND-NOR
circuits, types of combination circuits, implementation using logic gates and MSI, Sequential logic
circuits: analysis and synthesis, asynchronous and synchronous, state diagram, state reduction,
implementation using flip-flops, commonly known sequential circuits: registers counters, application
of digital circuits in control
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264373

ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

3(3-0-6)

Artificial Intelligence for Industrial Engineering
เนื้อหาและคําจํากัดความของปญญาประดิษฐ พื้นฐานของฟซซีโลจิก โครงขายระบบ
ประสาท ทฤษฎีกราฟ การคนหาแบบฮิวริสติก การเลนเกม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การประมวลผล
แบบสั ญ ลั ก ษณ และวิ ธี ก ารค น หาข อ สรุ ป แนวทางการประยุ ก ต ใ ช ง านป ญ ญาประดิ ษ ฐ ใ น การ
ประมวลผล ภาษาธรรมชาติ หุนยนตอตุ สาหกรรมและระบบผูเชี่ยวชาญ ทฤษฎีและการประยุกตใช การ
คนหาเหตุผลดวยวิธีอรรถศาสตร และ การอนุมานภายใตความไมแนนอน ดวยโปรแกรมโปรล็อก
Introduction to the definition and theoretical aspects of artificial intelligence,
fundamental of fuzzy logic, neural networks, graph theory, heuristic search techniques, game theory,
genetic algorithm, symbolic processing and conclusion methods, applications of artificial intelligence
to natural language processing, industrial robots and expert system, theory and applications of
predicate logic and symbolic reasoning under uncertainty with PROLOG programming
264391

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1(0-3-2)
Industrial Engineering Project I
การสืบคน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การเขียนขอเสนอโครงงาน การนําเสนอ
การอภิปราย และการตอบขอซักถามในประเด็นทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ
Investigation, data collection, analysis, proposal writing, presentation, discussion and
answering questions in industrial engineering topic
264392

ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
3 หนวยกิต
Skills and Experience in Industrial Engineering
การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพิ่มพูน ประสบการณและทักษะในงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรม
อุตสาหการในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial
Engineering in private or government sectors
264399

อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
Community Development Voluntary for Engineers
จิ ต อาสาเพื่ อ ชุ ม ชน วิ ศ วกรรมอาสา หั วข อ ที่ น า สนใจในการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม บริการวิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและการจัดการโครงการ การวิเคราะหส วอต
การประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกิจกรรมอาสา
พื้นฐานงานกอสราง งานไฟฟาพื้นฐาน พื้นฐานทางดานระบบทอประปาและปมน้ํา การเขียนรายงาน
และการนําเสนอโครงการ
Voluntary mind for community, engineering voluntary, interesting topics in arts and
culture preservation, academic services and student activities, project development and
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management, SWOT analysis, ZOPP approach, TOWS matrix, Deming cycle, basic engineering works
for voluntary, basic construction, basic electrical works, basic plumbing and pumps, project reports
and presentation
264411

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in industrial engineering at
the bachelor’s degree level
264412

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ความสํ า คั ญ ของความปลอดภัย ในโรงงาน สภาพภั ย เสี่ ย งและอุ บั ติ เ หตุ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม ความถี่และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การปองกันความสูญเสียหรือแกไขอุบัติเหตุโดยการ
ออกแบบ การวิ เ คราะห และการควบคุ ม สภาพภั ย เสี่ ย งจากสถานที่ ทํ า งาน หลั ก การจั ด การความ
ปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย องคประกอบดานมนุษยและจิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องตน
Safety in factory, hazards and accident in industry, frequency and severity of
accident, loss prevention and solving accident problems by design, analysis and control of workplace
hazards, safety management, safety laws, human element and industrial psychology
264413

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
2(0-4-2)
Industrial Engineering Laboratory
การปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในกรรมวิธีการผลิต
ไดแก ระบบนิวเมติกส เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือวัด
ทางอุตสาหกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Operations of manufacturing system by using modern technologies are pneumatics,
computerized numerical control technology, industrial engineering laboratory, industrial measurement
instruments and industrial computer programming
264414

การวิเคราะหตน ทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Cost Analysis
หลักการทางบั ญชีขั้น พื้นฐาน ความรูพื้น ฐานของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห
ค าใชจา ยเพื่อการวางแผนและควบคุม การผลิต การแบ งปน สวนตน ทุน การจัด สรรตน ทุน และการ
ตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการทางดานอุตสาหกรรม
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Principles of basic accounting, fundamentals of financial reports, cost analysis for
manufacturing planning and production control, capital rationing, cost allocation, decision of
investment in industrial engineering project
264431

จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Psychology
จิ ต วิ ท ยาการทํ า งานเบื้ อ งต น ความสํ า คั ญ หลั ก การและแนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรม การทํ างานรวมกัน ระหวางคนกับสภาพแวดลอมของงาน ปญหาสุขภาพจิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม พฤติกรรมของบุคคลในองคกร การทํางานรวมกันเปนทีมและเปนองคกร ทัศนคติ คานิยม
วัฒนธรรมองคกรและความ พึงพอใจในการทํางาน การติดตอสื่อสาร การประสานงาน การฝกอบรม
และการพัฒนาบุค ลากร การสรางขวัญและกําลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสรางสั มพัน ธภาพที่ดีและ
มนุ ษยสัม พัน ธใ นการทํ างาน การปลูก ฝง จิต สํ า นึก ด านความปลอดภัย ในการทํา งาน ความร ว มมื อ
ระหวางผูบริหาร หัวหนางาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ทํางาน
Fundamental of work psychology, importance, principle and concept of industrial
psychology, work interaction between man and work environment, mental health problems in
industry, human behaviour in organization, team working, work organization, attitude, value,
organizational culture, and work satisfaction, communication and cooperation, training and human
resource development, work recognition and motivation, reward techniques, human relations,
instilling mind-set of safety, work participation
264432

การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม 3(2-3-6)
Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering
หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพดวยคอมพิวเตอร การนําคอมพิว เตอรชวยในการ
สรางชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานของเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การ
เขี ย นโปรแกรมควบคุ ม เชิ ง เลข การอิ น เทอโปเลทในระบบการผลิ ต วงจรควบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร
เครื่ องจั กรกลควบคุม เชิ งตั วเลขดว ยคอมพิ วเตอร การวิ เ คราะห คุ ณสมบัติ ท างกลของชิ้น งานหรือ
ผลิตภัณฑ
Introduction to computer graphics, 2D, 3D, surface and solid computer modelling,
fundamental in numerical control machine, numerical control programming, interpolation in
manufacturing system, machine control devices, CNC machines, mechanical properties analysis of
work piece or product
264433

การยศาสตร 3(3-0-6)
Ergonomics
บทนําเกี่ยวกับการยศาสตร กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตน ชีวกลศาสตร การ
จัดทําฐานขอมูลทางสรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิสัมพันธระหวางคนและเครื่องจักร การ
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ประยุกตใ ชการยศาสตรสําหรับการออกแบบเครื่องมือ อุ ปกรณ เครื่องจักร สถานีงาน และสถานที่
ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม
Introduction to ergonomics, introduction to anatomy and physiology, analysis of
biomechanics, physiology database making in industrial engineering, man-machine interaction,
application of ergonomics for designing tools, equipments, machines, workstations and workplaces in
industrial work
264434

การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(2-3-6)
Computer Application for Industrial Engineering
การประยุกตใชงานโปรแกรมสํานักงานสําหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ ไดแก งานดาน
เอกสาร งานดานตารางงาน การกําหนดสูตรคํานวณ การเก็บขอมูลการผลิต การประมวลผลและการ
วางแผนการผลิตอยางงาย
Office computer applications for industrial engineering such as documentation,
scheduling, formula, production data collection, basic data processing and production planning
264435
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุมวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
และระบบการผลิต
3(3-0-6)
Selected topics of Industrial Engineering in Engineering
Management and Production System
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การสืบคนขอมูล การวิเคราะห
ดวยหลักวิชาทางการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การนําเสนอความรูและการประยุกตใช
ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Interesting and new topics in industrial engineering, data searching, data analysis
based on academic principles of engineering management and production system, presenting
knowledges and application in industrial engineering
264451

ทฤษฎีเกมและกลยุทธทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Game Theory and Business Strategy
กฎเกณฑ สวนประกอบและรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจ เกมทางธุรกิจที่มีผูเลนพรอม
กัน เกมทางธุรกิจแบบมีลําดับขั้นของการตัดสินใจ ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบเชิงกลยุทธในการเขาสู
ตลาดในลําดับที่แตกตางกัน ธุรกิจที่มีความไดเปรีย บเชิงกลยุทธ การวางกลยุทธทางธุรกิจแบบผสม
วิธีการปกปองและการยึดอํานาจทางการตลาด การเลนเกมทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของเวลาและจํานวน
ครั้ง
Rules, composition and type of business competition games are played at the same business,
a decision-making hierarchy business game, advantage and disadvantage of different order
marketing strategic, a strategic advantage business, business strategic combination, protection and
market power retain, condition business game and the number of times
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264452

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
Multimodal Transport
ลักษณะทั่วไปของรูปแบบการขนสง ไดแก การขนสงทางน้ํา การขนสงทางบกและการ
ขนสงทางอากาศ การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบโครงขายการขนสง และการ
เชื่อ มโยงระบบการขนส ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อการตั ด สิน ใจเลื อ กรูป แบบการขนสง การขนส ง ต อ เนื่ อง
โครงสรางพื้นฐานและส วนประกอบในการดํา เนิน การการขนส งหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภ าพ และ
กรณีศึกษา
General characteristics of the types of transportation, sea transport, land and air
transport, analysis of the pros, disadvantages of each form of transport, transport infrastructure and
transport links, factors that influence the decision of mode of transport, multimodal transport.
Infrastructure and components that aid in the form of the transport efficiency, case studies
264453
การขนถายวัสดุและการบรรจุภัณฑ
3(3-0-6)
Material Handling and Packaging
ฟ ง ก ชั น ของการลํ า เลี ย งวั ส ดุ แ ละการบรรจุ หี บ ห อ การจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพและ
โลจิสติกส การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ การเลือกใชอุปกรณใน
การลําเลียงและขนยาย เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดตนทุนของบรรจุภัณฑ
Function of the material handling and packaging, performance and logistics
management, design and application development technologies for the packaging, selection of
equipment for transport, transport efficiency, qualitative techniques to reduce the cost of the package
264454

การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
ระบบการจัดซื้อทางดานอุตสาหกรรมและการคา บทบาทของการจัดซื้อในการบริหาร
โซอุปทาน การพัฒนากลยุทธในการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิด ในการจัด การของ
ซัพพลายเออร การสรางพันธมิตรและความรวมมือทางการจัดซื้อ กรณีศึกษา
Industry procurement system and trade, the role of purchasing in supply chain management,
the development strategy of efficiency purchasing, the study of suppliers management concepts, the
partnership and cooperation through the purchasing, case study
264455

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุมวิชาการจัดการโซอุปทานและ
โลจิสติกส
3(3-0-6)
Selected topics of Industrial Engineering in Supply Chain
Management and Logistics
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หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การสืบคนขอมูล การวิเคราะห
ดวยหลักวิชาการทางการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส การนําเสนอความรูและการประยุกตใชในงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
Interesting and new topics in industrial engineering, data searching, data analysis
based on academic principles of supply chain management andn logistics, presenting knowledges
and application in industrial engineering
264471

การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanical Design
ขั้ น ตอนของการออกแบบ ทฤษฎี ข องความเสี ย หายที่ ใ ช ใ นการออกแบบชิ้ น ส ว น
เครื่ อ งจั ก รกลภายใต โ หลดสถิ ต และโหลดเปลี่ ย นแปลง สปริ ง สกรู ส ง กํ า ลั ง และสกรู ยึ ด ชิ้ น งาน
รอยเชื่อม การขับดวยสายพานและโซ
Phases of design, theory of failure used in design of machine elements subjected to
static and varying loads, mechanical springs, power screws and threaded fasteners, welded joints,
flexible drives
264472

การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร
3(2-3-6)
Microprocessor Application
สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ การติดตอ
ระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับ หน วยความจํา และการเชื่อมตอของอิน พุท เอา ทพุท การประยุ ก ตใ ช
ไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและสื่อสารขอมูล ขอมูลเขาออก จังหวะ
เวลา การสื่อสารผาน RS232 และพอรต ขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุมมอเตอรแ บบ
สเต็ป
Microprocessor’s architecture, assembly language programming, interfacing of memory chips
and I/O control chips with microprocessor chips, interfacing with peripheral devices for control
application in physical devices and information such as input/output, timer, RS232 communication
and parallel port, LED display, and stepping motor control
264473

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการกลุมวิชาการควบคุมและการผลิต
อัตโนมัติ
3(3-0-6)
Selected topics of Industrial Engineering in Automatic Production
and Control
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ การสืบคนขอมูล การวิเคราะห
ดวยหลักวิชาการทางการควบคุมและระบบผลิตอัตโนมัติ การนําเสนอความรูและการประยุกตใชในงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ
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Interesting and new topics in industrial engineering, data searching, data analysis
based on academic principles of automatic production and control, presenting knowledges and
application in industrial engineering
264491

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1(0-3-2)
Industrial Engineering Project II
นําสิ่งที่ไดรับจากการศึกษาคนควาในโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาทํ าการ
ออกแบบ ทดลองปฏิบัติ เก็บบันทึกผลขอมูล วิเคราะหและสังเคราะหผล สรุปผล นําเสนอ และจัดทํา
รูปเลมรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ
Conducting an individual project based on Industrial Engineering Project I course to
design, experiment, data collection, analyze and synthesize, conclusion, oral presentation and
completion the report of project
264492

การฝกงาน
6 หนวยกิต
Professional Training
การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพิ่มพูน ประสบการณและทักษะในงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรม
อุตสาหการในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial
Engineering in private or government sectors
264493
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณและทักษะในงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรม
อุตสาหการในฐานะพนักงานฝกหัดในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial
Engineering as a trainee in private or government sectors
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลําดับแรก
หมายถึง
1.1 เลข 00x
หมายถึง
1.2 เลข 261
หมายถึง
1.3 เลข 262
หมายถึง
1.4 เลข 263
หมายถึง
1.5 เลข 264
หมายถึง
1.6 เลข 275
หมายถึง
2. เลขในลําดับที่ 4
หมายถึง
2.1 เลข 1
หมายถึง

สาขาวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กลุมวิชากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร
ระดับชั้นปของการศึกษา
รายวิชาในระดับชั้นปที่ 1
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2.2 เลข 2
2.3 เลข 3
2.4 เลข 4
3. เลขในลําดับที่ 5
3.1 เลข 0
3.2 เลข 1
3.3 เลข 2
3.4 เลข 3
3.5 เลข 4
3.6 เลข 5
3.7 เลข 6
3.8 เลข 7
3.9 เลข 9
4. เลขในลําดับที่ 6

หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปที่ 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปที่ 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปที่ 4
หมายถึง
หมวดหมูในสาขาวิชา
หมายถึง
รายวิชาในกลุมพื้นฐานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ
หมายถึง
รายวิชาในกลุมวิชาแกนวิศวกรรม
อุตสาหการ
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาบังคับการจัดการโซ
อุปทานและโลจิสติกส
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาเลือกการจัดการโซอุปทาน
และโลจิสติกส
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาบังคับการควบคุมและการ
ผลิตอัตโนมัติ
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาเลือกการควบคุมและการ
ผลิตอัตโนมัติ
หมายถึงรายวิชาในกลุมการฝกงาน โครงงาน การ
คนควาอิสระ สหกิจศึกษา และสรางเสริม
ประสบการณ
หมายถึงอนุกรมของรายวิชา

3.2. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
เลขบัตร
ตําแหนง
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ประจําตัว
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
ประชาชน
1* นายจักรทอง ทองจัตุ

35401002XXXXX

ผูชวย
ศาสตราจารย

วศ.ม.

วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

2* นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

35709001XXXXX

อาจารย

3

36599005XXXXX

อาจารย

4* นายอธิคม บุญซื่อ

35599001XXXXX

อาจารย

5

36501004XXXXX

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

อาจารย

วศ.บ.
Ph.D.

นายพงศวิทย พรมสุวรรณ

นายอโณทัย กลาการขาย

6* นางสาวอัจฉราวดี แกววรรณดี 36599001XXXXX

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมระบบการผลิต
และอัตโนมัติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิศวกรรมระบบการผลิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
และอัตโนมัติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Industrial and Systems The University of Oklahoma, USA
Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ป
2549
2543
2540
2535
2554
2549
2551
2541
2549
2544
2558
2546
2544

56

ลําดับ
7

ชื่อ - นามสกุล
นายเอราวิล ถาวร

8* นายเอกชัย แผนทอง

เลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

25601000XXXXX

อาจารย

15506000XXXXX

อาจารย

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.S.

Industrial Management

1

นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ

-

2

นายพนัส นัถฤทธิ์

3

นายภานุ บูรณจารุกร

4

นายภูพงษ พงษเจริญ

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.

ป

Mechanical and Systems
Mechatronics
วิศวกรรมไฟฟา
Mechanical Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ

2555
2551
2555
2552

ป

2538
2535
2532
2549
2540
2538
2544
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ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ป

5

นางสาวเมธินี พงษประภาพันธ

-

M.Lm.

Logistics Management

6

นายรวมพล จันทศาสตร

-

บธ.ม.

การจัดการโลจิสติกส

7

นายสุชาติ แยมเมน

8

นายสุรัตน จันทองปาน

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
บธ.ม.

Mechanical Engineering
Electrical Engineering
วิศวกรรมไฟฟา
การจัดการโลจิสติกส

2544
2541
2531

9

นายศิษฎา สิมารักษ
นายอภิชัย ฤตวิรุฬห

11

นายอํานวย แกวใส

Manufaturing Engineerin
วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering
Industrial Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ
Logistics
Logistics and Supply Chain
Marketing
Agriculture
Community

2542

10

ผูชวยศาสตราจารย M.Eng.
วศ.บ.
รองศาสตราจารย Ph.D.
M.S.
วศ.บ.
Ph.D.
MBA
MBA
M.SC.
B.BA.
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ประสบการณภาคสนามมีสวนชวยใหนิสิตนําความรูที่ไดศึกษามาบูรณาการและประยุกตใชกับ
งานจริง โดยในหลักสูตรไดกํา หนดให นิสิต ลงทะเบียนรายวิช า 264392 ทักษะและประสบการณ ใน
วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใหนิสิตไดเขาไปฝกฝนทักษะเปนเวลาไมนอยกวา 280 ชั่วโมง (จํานวน
3 หนวยกิต หรือรายวิชา 264492 การฝกงาน (Professional Training) โดยใหนิสิตไดเขาไปฝกฝนทั กษะ
เป น เวลาไม น อ ยกวา 580 ชั่ วโมง (จํ า นวน 6 หน วยกิ ต ) หรือ รายวิ ช า 264493 สหกิจ ศึก ษา (Cooperative Education) โดยใหนิสิตไดเขาไปฝกฝนทักษะเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา (จํานวน 6 หนวยกิต)
ในสถาบัน องคกรของรัฐและ/หรือเอกชน ที่มีการดําเนินงานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ
สํ า หรั บ นิ สิ ต ที่เ ลื อ กลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช า 264392 ทั ก ษะและประสบการณ ใ นวิ ช าชี พ
วิศวกรรมอุต สาหการ นิสิตตองฝกฝนทักษะในองคกรของรัฐหรื อเอกชนที่มีการดํ า เนินงานในส ว นที่
เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อใหนิสิตไดมีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณใน
การทํางานจริง ไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝกความ
รับผิดชอบในหนาที่ ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามกฏขอบังคับขององคกรที่รับนิสิตเขาฝกฝน
ทักษะ โดยมีขอกําหนด ดังนี้
1. นิสิตสามารถเลือกสถานที่ฝก ฝนทั กษะไดเ องแตตองไดรับ ความเห็ นชอบจากอาจารย
ผูประสานงานประจําสาขาวิชา
2. สถานที่ฝกตองจัดใหมีวิศวกรอุตสาหการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ
ซึ่งเรียกวาวิศวกรพี่เลี้ยง เปนผูมอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมินผลการ
ฝกฝนทักษะ
3. สถานประกอบการตองสามารถจัดใหนิสิตเขารับการฝกฝนทัก ษะในวั น เปดทํ าการของ
สถานประกอบการ วันละ 6 - 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการฝก 7-10 สัปดาห ทั้งนี้ รวมเวลา
ในการฝกตองไมนอยกวา 280 ชั่วโมง
4. สาขาวิชาตองจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการฝกฝนทักษะใหนิสิต กอนที่นิสิตไปฝก
5. ในระหวางการฝกฝนทักษะถือวานิสิตเปน พนักงานของสถานประกอบการนั้น และตอง
ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับของสถานประกอบการนั้นอยางเครงครัด
6. ในระหวางการฝกฝนทักษะนิสิตตองบันทึกรายงานผลการฝกในแตละวันโดยสรุปยอเปน
เนื้อความสั้นๆ และใหรวบรวมสงใหสาขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝก หรือตามที่อาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชากําหนด
7. ในระหวางการฝกฝนทักษะสาขาวิชาตองจัดใหมีอาจารยไปนิเทศนิสิตฝกอยางนอย 1 ครั้ง
ซึ่งอาจเปนการนิเทศ ณ สถานที่ฝก หรือ การนิเทศผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
8. เมื่อสิ้นสุดการฝกสาขาวิชาตองจัดใหนิสิตมีการนําเสนอประสบการณในการฝกฝนทักษะ
ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของการนําเสนอปากเปลาหรือแบบโปสเตอร
9. กรณีที่มีเหตุจําเปนที่นิสิตไมสามารถฝกไดครบ 280 ชั่วโมง หรือ ไดรับรายงานจากสถาน
ประกอบการวา นิสิตกระทําผิด กฏรายแรงของบริ ษัท ใหอาจารยผูรับผิด ชอบหลั กสูต ร
รวบรวมขอมูล และเสนอใหคณบดีเปนผูตัดสินชี้ขาด
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10. การประเมินผลจะพิจารณาเกรดเปนผาน S (Satisfactory) และไมผาน U (Unsatisfactory)
ทั้งนี้อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองแจงเกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตไดรับทราบ
กอนการฝกฝนทักษะ
สําหรับนิสิตที่เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264492 การฝกงาน นิสิตตองฝกงานในองคกรของ
รัฐหรือเอกชนที่มีการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อใหนิสิตไดมี
การเพิ่ม พู น ความรู และประสบการณใ นการทํ างานจริ ง ได เรีย นรู การทํ า งานรว มกั บ ผูอื่น ที่มี ค วาม
แตกตางหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝกความรับผิดชอบในหนาที่ ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติ
ตามกฏขอบังคับขององคกรที่รบั นิสิตเขาฝกงาน โดยมีขอกําหนด ดังนี้
1. นิ สิ ต สามารถเลื อ กสถานที่ ฝ ก งานได เ องแต ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย
ผูประสานงานประจําสาขาวิชา
2. สถานที่ ฝ ก งานต อ งจั ด ให มี วิ ศ วกรอุ ต สาหการหรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการซึ่งเรียกวาวิศวกรพี่เลี้ยง เปนผูมอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และ
ประเมินผลการฝกงาน
3. สถานประกอบการตองสามารถจัดใหนิสิตเขารับการฝกงานในวันเปดทําการของสถาน
ประกอบการ วันละ 6 - 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการฝกงาน 12 - 16 สัปดาห ทั้งนี้ รวม
เวลาในการฝกงาน ตองไมนอยกวา 580 ชั่วโมง
4. สาขาวิชาตองจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการฝกงานใหนิสิต กอนที่นิสิตไปฝกงาน
5. ในระหวางการฝกงานถือวานิสิตเปนพนักงานของสถานประกอบการนั้น และตองปฏิบัติ
ตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับของสถานประกอบการนั้นอยางเครงครัด
6. ในระหวางการฝกงานนิสิตตองบัน ทึกรายงานผลการฝกงานในแตละวันโดยสรุปยอ เป น
เนื้อ ความสั้ นๆ และใหร วบรวมส ง ใหส าขาวิช าภายหลั งสิ้ นสุ ด การฝก งาน หรือ ตามที่
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชากําหนด
7. ในระหวางการฝกงานสาขาวิชาตองจัดใหมีอาจารยไปนิเทศนิสิตฝกงานอยางนอย 1 ครั้ง
ซึ่งอาจเปนการนิเทศ ณ สถานที่ฝกงาน หรือ การนิเทศผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
8. เมื่อสิ้นสุดการฝกงานสาขาวิชาตองจัดใหนิสิตมีการนําเสนอประสบการณในการฝกงาน
ซึ่งอาจจัดในรูปแบบของการนําเสนอปากเปลาหรือแบบโปสเตอร
9. กรณีที่มีเหตุจําเปนที่นิสิตไมสามารถฝกงานไดครบ 580 ชั่วโมง หรือ ไดรับรายงานจาก
สถานประกอบการวา นิ สิ ต กระทํ า ผิด กฏร า ยแรงของบริ ษั ท ให อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรรวบรวมขอมูล และเสนอใหคณบดีเปนผูตัดสินชี้ขาด
10. การประเมินผลจะพิจารณาเกรดเปนผาน S (Satisfactory) และไมผาน U (Unsatisfactory)
ทั้งนี้อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองแจงเกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตไดรับทราบ
กอนการฝกงาน
สําหรับนิสิตที่เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา นิสิตจะตองปฏิบัติตามคูมือ
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาและประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา วา
ดวยการดําเนิน การสหกิจศึกษาและแกไขเพิ่มเติม ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติง านสหกิจศึกษาของ
นิสิตโดยพิจารณาเกรดเปน ผาน S (Satisfactory) และ ไมผาน U (Unsatisfactory)
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
1. บูรณาการความรูและทัก ษะตา งๆ เพื่อนําไปปฏิบัติง านทางวิศ วกรรมอุตสาหการได อยา ง
เหมาะสม
2. มีความเขาใจบทบาทหนาที่ของวิศ วกร สามารถเป นผูนําและผูตามได รวมทั้งแกปญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรค
3. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน
4. มีความเขาใจบทบาทหนาที่ของวิศวกร และเรียนรูการทํางานรวมกับคนหมูมากที่มีความ
แตกตางกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได
5. มีความกลาในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูรอนของชั้นปที่ 3 สําหรับรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปที่ 4 สําหรับรายวิชา 264492 การฝกงาน หรือ
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปที่ 4 สําหรับรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เปนไปตามตารางการทํางานของหนวยงานที่นิสิตเขารับการฝกกําหนด โดยมีระยะเวลาไมนอย
กว า 280 ชั่ วโมง สํ า หรับ การฝ ก ทั ก ษะและประสบการณ ใ นวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ หรื อ มี
ระยะเวลาไมนอยกวา 580 ชั่วโมง สําหรับการฝกงาน หรือเปนไปตามตารางการทํางานของหนวยงานที่
นิสิตเขารับสหกิจศึกษากําหนด โดยมีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห หรือ 4 เดือน)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลัก สู ต รกํ าหนดใหนิสิต ดํา เนิน งานโครงงานหรือ งานวิจัยผานการเรียนในรายวิช า 264391
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (Industrial Engineering Project I) และรายวิชา 264491 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (Industrial Engineering Project II) โดยกําหนดใหนิสิตดําเนินงานเปน กลุม
หรือเดี่ยว จํานวนสมาชิกในกลุมมีไดไมเกิน 3 คน หัวขอโครงงานที่นิสิตตองศึกษาจะตองเกี่ยวของกับ
งานทางดานวิศวกรรมอุต สาหการ รวมถึงงานทางดานอื่น ๆ ที่สามารถนําองคความรูท างวิศวกรรม
อุตสาหการไปประยุกตใชได โดยทั่วไปงานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการจะแบงออกเปน 8 แขนงวิชา
ยอย คือ กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย กลุม
ความรูดานระบบคุณภาพ กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน กลุมความรูดานการจัดการการ
ผลิตและดําเนินการ กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ กลุมความรูดานโล
จิส ติ กสและซั พ พลายเชน และกลุม ความรูดานเมคคาทรอนิก ส ป ระยุ ก ต ซึ่งนิสิต สามารถเลื อ กทํ า
โครงงานไดตามกลุมยอยที่นิสิตสนใจและมีความถนัด ภายใตการควบคุมดู แลของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงานที่มีความเชี่ยวชาญในแตละกลุมยอยนั้น การประเมินผลรายวิชาโครงงานทางดานวิศวกรรมอุต
สาหการจะพิจารณาจากรายงานฉบับสมบูรณตามแบบฟอรมที่กําหนด และการนําเสนอของนิสิต โดย
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คณะกรรมการสอบโครงงาน คณะกรรมการสอบโครงงานประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาโครงงานและ
อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในโครงงานจํานวนอยางนอย 2 ทาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถสืบคนขอมูล ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาของโครงงานได
2. สามารถปรับใชความรูและเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการแกปญหาของโครงงานได
3. สามารถสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาของโครงงานไดอยาง
สรางสรรค
4. มีความรับผิดชอบในการทํางานตามการแบงงานที่มอบหมาย
5. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อแกปญหา
ของโครงงานได
6. มีทักษะในการเขียน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ
7. มีบุคลิกภาพที่นา เชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศึกษาใหผูรั บฟง เขาใจได และเชื่อมั่ นใน
ผลการศึกษาของนิสิต
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึก ษาปลายของชั้น ปที่ 3 สําหรับรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 1 และ
ภาคการศึ ก ษาตน ของชั้ น ป ที่ 4 สํ า หรั บ รายวิ ช า 264491 โครงงานทางวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
รายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 หนวยกิต
รายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
1 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
กระบวนการเตรียมการจะดําเนินงานภายใตรายวิชา โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1. นิสิตจัดกลุมตามความสมัครใจ 2-3 คน และเลือกประเด็นที่สนใจ
2. หลังจากไดประเด็นที่สนใจแลว นิสิตติดตออาจารยในสาขาวิชาขอใหอาจารยรับเปนที่ป รึกษา
โครงงาน
3. หากอาจารยรับเปนที่ปรึกษาโครงการแลว นิสิตกําหนดหัวขอโครงงาน และนําเสนอถึงที่มาและ
ความสาคัญของหัวขอโครงงานที่เลือก เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
4. นิสิตทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความซ้ําซอนของหัวขอ ประเมินความเปนไดที่
จะดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ คนหาหลักการที่อาจนํามาประยุกตใชในโครงการได หรือเปรียบเทียบ
ผลลัพธเพื่อยืนยันความถูกตองการผลที่ไดจากโครงงาน
5. นิสิตกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
6. นิสิตศึกษารวบรวมหลักการหรือทฤษฎีที่อาจจําเปนตองใชในการดําเนินโครงการ
7. กําหนดแผนการดําเนินงาน และประมาณการคาใชจาย
8. นิสิตจัดเตรียมรายงานขอเสนอโครงงานฉบับ เต็ม เปนภาษาไทยหรือภาษาอั งกฤษและยื่น ขอ
อนุมัติขอเสนอโครงการตอสาขาวิชา
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9. สาขาวิชาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยในสาขาวิชาจํานวน 2 คน
10. นิสิตนําเสนอขอเสนอโครงการตอคณะกรรมการ
11. ใหคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอโครงงาน วาสอดคลองกับมาตรฐานผล
การเรียนรูของรายวิชาหรือไม ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ มีความเหมาะสมหรือไม หาก
คณะกรรมพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม ใหคณะกรรมการตัดสินใหนิสิตสอบผาน และไดลําดับขั้น S
หากเห็ นวา ไม เ หมาะสม อาจพิจ ารณาให ป รั บแก และอาจพิจารณาให นิสิ ต ไดลํ า ดั บ ขั้น I นิ สิต ที่ไม
สามารถนําเสนอขอเสนอโครงการตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด นิสิตจะได
ลําดับขั้น U
12. เมื่อ คณะกรรมการมี มติ เห็น ชอบข อเสนอโครงงาน ใหส าขาวิชาเสนอขออนุมั ติง บประมาณ
สนับสนุนการทําโครงงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมิ น ผลจะดํ า เนิ น งานภายใต ร ายวิ ช า 264491 โครงงานทางวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ 2 ทั้งนี้นิสิตตองสอบผานในรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มากอน
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 ได
1. ในการดําเนินงานนิสิตตองรายงานความกาวหนาใหอาจารยที่ปรึกษาโครงงานไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ และอาจารยที่ปรึกษาโครงงานตองเปนผูประเมินความกาวหนา ความถูกตองของระเบียบวิธี
วิจัยที่นิสิตใช รวมถึงใหคําแนะนําในกรณีที่นิสิต พบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงงาน อยาง
สม่ําเสมอ
2. สาขาวิชาตองจัดใหมีการประชุมเพื่อใหนิสิตแตละกลุมมีการนําเสนอความกาวหนาอยางนอย 2
ครั้ง
3. เมื่อนิสิตไดทําโครงงานจนบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงานที่ไดกําหนดไวในขอเสนอ
โครงงาน ใหนิสิตจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงงานฉบับเต็ม
4. เมื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ใหนิสิตยื่นความจํานงตอสาขาวิชา
โดยความเห็นชอบของอาจารย เพื่อขอสอบโครงงาน
5. เมื่อ นิสิต ยื่น ความจํานงขอสอบโครงงาน ใหส าขาวิ ชาแตง ตั้ง อาจารยในสาขาวิช าหรือ นอก
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในหัวขอที่สัมพันธกับหัวขอโครงงานของนิสิตเปนกรรมการสอบโครงงาน
อยางนอย 3 คนซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในสาขาวิชาหรือนอกสาขาวิชาจํานวน 2
คน
6. กระบวนการสอบ นิสิตตองนําเสนอผลการดําเนินโครงงานตอกรรมการสอบประมาณ 10 - 15
นาที และตอบถามคณะกรรมการ การสอบควรใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง
7. การประเมินผลมีหลักเกณฑ ดังนี้
7.1 กรณีที่คณะกรรมการเห็นวานิสิตไดดําเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงาน และเนื้อหาของรายงานมีความถูกตองสมเหตุสมผล ใหคณะกรรมการตัดสินใหนิสิตสอบผาน
และไดลําดับขั้น S

64
7.2 กรณีที่คณะกรรมการเห็นวานิสิตไดดําเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงานแลว แตเนื้อหาของรายงานยังมีสวนที่ตองแกไข คณะกรรมการอาจเสนอใหแกไขรายงานและ
ใหสอบใหมในระยะเวลาที่กําหนด
7.3 กรณีที่นิสิตไมสามารถดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจารยที่
ปรึกษาโครงงานอาจพิจารณาใหลําดับขั้น I หรือ U
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
1. สามารถมองภาพรวมของกระบวนการ 1. กํ า หนดให มี ก ารมอบหมายงานหรื อ กรณี ศึ ก ษาใน
ทํ า งานตั้ง แต เริ่ม ตน จนสิ้น สุด กระบวนการ รายวิช าระดับ พื้น ฐานทางวิ ศวกรรมอุ ต สาหการและ
เพื่ อ ทํ า การวิ นิ จ ฉั ย หาป ญ หา เรี ย งลํ า ดั บ ระดับวิ ศวกรรมอุต สาหการประยุ ก ต โดยมุง เนน การ
ความสําคั ญ และระบุถึงปญหาที่ควรไดรับ วิ นิจ ฉั ย ภาพรวมของป ญ หาตามองค ค วามรู รายวิ ช า
การแกไขได โดยคํานึงถึงขอจํากัดและความ 2. กํา หนดให มี ก ารมอบหมายงานหรือ กรณี ศึก ษาใน
เปนไปได
รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย
การบูร ณาการองค ความรูท างวิ ศ วกรรมอุต สาหการ
3. กําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2
2. สามารถสร า งทางเลื อ กในการแก ไ ข 1. กํ า หนดให มี ก ารมอบหมายงานหรือ กรณี ศึ ก ษาใน
ปญหาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้ น รายวิช าระดับ พื้น ฐานทางวิ ศวกรรมอุต สาหการและ
ทั้งในทางสังคม กฎหมาย สิ่งแวดลอม และ ระดับวิ ศวกรรมอุต สาหการประยุ ก ต โดยมุง เนน การ
เศรษฐศาสตร เพื่อประกอบการตัด สิน ใจที่ วิ นิจ ฉั ย ภาพรวมของป ญ หาตามองค ค วามรู รายวิ ช า
เหมาะสม
2. กํา หนดให มี ก ารมอบหมายงานหรือ กรณี ศึก ษาใน
รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย
การบูร ณาการองค ความรูท างวิ ศ วกรรมอุต สาหการ
3. กําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2
3. สามารถบูร ณาการหลั ก การและทฤษฎี 1. การกํา หนดใหนิ สิต ตอ งเรี ย นรายวิ ช า 264311 การ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการรวมกับซอฟแวรที่ เขี ย นโปรแกรมวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ, และ 264413
เหมาะสมกับการแกไขปญหา
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
4. สามารถนําเสนอผลงานได อยา งมี ความ 1. กํ า หนดให มี ก ารมอบหมายงานหรือ กรณี ศึ ก ษาใน
น า เชื่ อ ถื อ และโน ม น า วให เ กิ ด ความสนใจ รายวิช าระดับ พื้น ฐานทางวิ ศวกรรมอุต สาหการและ
ตลอดจนสามารถรวบรวมและวิเคราะหผล ระดับวิ ศวกรรมอุต สาหการประยุ ก ต โดยมุง เนน การ
ตอบกลับเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
วิ นิจ ฉั ย ภาพรวมของป ญ หาตามองค ค วามรู รายวิ ช า
2. กํา หนดให มี ก ารมอบหมายงานหรือ กรณี ศึก ษาใน
รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย
การบูร ณาการองค ค วามรูท างวิ ศ วกรรมอุตสาหการ
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กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
3. กําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมจริยธรรม
(2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(3) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และคุณคาของตนเองและผูอื่น
(4) สามารถบอกผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรม ที่มีตอโลก เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความเขาใจในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และกรอบ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
2.1.2 วิธีการสอน
คุณธรรมจริยธรรมควรเปนสิ่งที่ไดรับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแตสถาบันครอบครั ว
และสถาบั นการศึกษาขั้น พื้นฐาน ดังนั้น กลยุทธการสอนในขอ 1.1 - 1.3 ควรเปน รู ปแบบที่อ าจารย
ผูสอนเปนผูสรางสถานการณเพื่อใหผูเรียนไดมีการแสดงออกซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ
จากนั้นจึงทําการวัดและประเมินผล สวนขอ 1.4 และ 1.5 เปนสิ่งที่นิสิตอาจไมเคยรูมากอน กลยุทธการ
สอนอาจใชการบรรยาย การอภิปรายรวมกัน หรือการมอบหมายงานใหศึกษาคนควา แลวเขียนรายงาน
หรือนําเสนอ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ความตระหนัก ยอมแสดงออกผานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม
ดั งนั้น การประเมิ น ผลอาจใช ก ารพูด คุย สอบถามเพื่อ ตรวจสอบทั ศนติห รือการสั งเกตพฤติก รรมใน
สถานการณที่ผูสอนสรางขึ้น
(2) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มีขึ้นเพื่อความสงบสุขของการอยูรวมกัน การละเมิ ดยอม
ส ง ผลกระทบต อ บุ ค คลอื่ น การประเมิ น ผลข อ นี้ ค วรพิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมที่ ไ ม กอ ให เ กิด ความ
เดือดรอนรําคาญใหผอู ่นื ภายใตสถานการณที่ผูสอนสรางขึ้น
(3) ผูที่เคารพสิทธิ์ ศักดิ์ศรี และคุณคาของตนเองและผูอื่นยอมรักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม
ละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น ไมหาเหตุเพื่อดูถูกเหยียดหยามคนอื่น รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และไม
ดูถูกความสามารถของผูอื่น การประเมินผลขอนี้ควรพิจารณาจากพฤติกรรมที่รักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม
ละเมิดสิทธิ์ผูอื่น และรับฟงผูอื่น ภายใตสถานการณที่ผูสอนสรางขึ้น
(4) การประเมินผลอาจใชการสอบ การใหเขียนรายงาน หรือนําเสนอ การตอบคําถาม
โดยพิจารณาจากความสามารถในการอธิบายผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมได
(5) การประเมิน ผลแยกพิ จารณาเปน 2 ดานคือ ดานวิชาการ และดานวิชาชีพ ดาน
วิชาการจะประเมินจากพฤติกรรมในการผลิต ผลงานทางวิชาการ เชน ไมคัดลอกผลงานผูอื่น การไม
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แอบอางผลงานผูอื่นมาเปนของตน มีการอางอิงอยางถูกตอง ในดานวิชาชีพ การประเมินจะลงลึกเพียง
การทดสอบความรูความเขาใจ การประเมินอาจใชการสอบ การเขียนรายงาน การนําเสนอ การถาม
ตอบ โดยพิจารณาจากความสามารถในการจดจําและการอธิบาย
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) รู เขาใจ หรือประยุกตใชความรูทั่วไป ความรูท างคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
พื้นฐานทางวิศวกรรม ในงานทางวิศวกรรมได
(2) รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการสําคัญทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ
(3) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอื่นๆ เชน เศรษฐศาสตร การบริหารจัดการ เปน
ตน มาประยุกตใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได
(4) สามารถเลือกใชหลักการหรือเครื่องมือในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ไดอยางเหมาะสม
(5) สามารถประยุกตใชความรูทั่วไปและความรูเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการในการ
แกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 วิธีการสอน
มี ก ารบรรยายถึ ง เนื้ อ หาหลั ก ของแต ล ะวิ ช า โดยแสดงการได ม าซึ่ ง ทฤษฎี แ ละ
กฎเกณฑ ตา งๆ ในเชิ ง วิ เ คราะห และเน น ให เ กิ ด การนํา ไปประยุ ก ต ใ ช ในการทํ า งาน กระตุ น ให เ กิ ด
ความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ
เพื่อใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน แสดงตัวอยางในการนําความรูมาใช
แกปญหา หรือบูรณาการความรูจากศาสตรตางๆ เพื่อแกปญหา
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และพื้นฐานทางวิศวกรรม อาจพิจารณาจากความรูความเขาใจในเนื้อหา
ของรายวิชานั้นๆ สวนรายวิชาเฉพาะสาขาที่ตองอาศัยคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม
เปนพื้นฐานหรือเปนเครื่องมือในการศึกษา อาจประเมินจากความสามารถในการประยุกตืใชความรู
(2) ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจในเนื้อหาของ
รายวิชานั้นๆ
(3) ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก โดยพิจารณาจากความสามารถในการบูรณาการ
ความรูในศาสตรอ่นื ๆ มาประยุกตใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได
(4) ใชการสอบในการวัด ผลเปน หลัก โดยพิจารณาจากความสามารถในการเลือ กใช
เครื่องมือหรือการประยุกตใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
(5) ใชก ารสอบในการวัด ผลเป น หลัก โดยใช โ จทย ป ญ หาจากงานจริ ง หรือ โจทย ใ น
หนังสือหรือตําราที่ใกลเคียงกับงานจริง โดยพิจารณาจากความสามารถในการหาคําตอบของปญหา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
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สาขาได

(2) สามารถระบุป ญหา ตั้งสมการความสัม พันธ และแกปญหาทางวิศวกรรมเฉพาะ

(3) สามารถออกแบบและดํ า เนิ น การทดลอง วิ เ คราะห แ ละแปลผลข อ มู ล จากการ
ทดลอง หรือสามารถรวมข อมู ล สังเคราะหข อมูล และคิด คํา นวณ เพื่อพิสูจ น ตรวจสอบ วินิ จ ฉั ย
ประเมิน หรือหาขอสรุปปญหาทางวิศวกรรมเฉพาะสาขาได
(4) สามารถออกแบบระบบ สวนประกอบของระบบ หรือกระบวนการ ในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ ไดตามขอกําหนด หรือความตองการ ภายใตขอจํากัดในการทํางจริง เชน ขอจํากัดทางดาน
เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม สังคม การเมือง จริยธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คววามเปนไปไดในการ
ผลิต หรือ ความยั่งยืน เปนตน
(5) สามารถสืบ คน ข อมู ล และแสวงหาความรู เ พิ่ม เติ ม ด วยตนเอง เพื่ อใหทัน ต อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ได
2.3.2 วิธีการสอน
(1) จัด การเรีย นการสอนใหนิสิต ได ฝกคิด อยา งมี วิจ ารณญาณโดยการฝก ใหนิ สิต ได
ทดลองระบุ แ ละกํ า หนดขอบเขตของป ญ หา รวบรวมข อ มู ล จํ า แนกข อ มูล ว า เป น ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ขอคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือขอมูล คาดเดาคําตอบที่เปนไปได ใชตรรกะไดอยางถูกตองในการหา
คําตอบของปญหา จากนั้นจึงประเมินและสรุป
(2) แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหา และมอบหมายงานใหแกโจทยปญหาดวยตัวเอง
(3) ในรายวิชาปฏิบัติการบางหัวขอ ผูสอนอาจกําหนดวัตถุประสงคของงานนั้น จากนั้น
ใหนิสิตออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลองดวยตนเอง
(4) อธิ บ ายข อ ควรพิ จ ารณาในการออกแบบ มอบหมายงานออกแบบชิ้ น งาน หรื อ
กระบวนการ หรือระบบทางวิศวกรรม ในรูปแบบของโจทยการบาน โครงงานยอย โครงงานตลอดภาค
การศึกษา
(5) มอบมายงานใหคนควาแลวเขียนรายงาน เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายในชั้นเรียน
พานิสิตออกไปศึกษาดูงาน กําหนดใหมีการฝกงาน การทําโครงงานทางวิศวกรรม
2.3.3 การวัดและประเมินผล
(1) ใชการสอบ การเขียนรายงาน การนําเสนอ หรือการตอบคํ าถาม เปนเครื่องมือใน
การวัด ผล โดยประเมินจากความสามารถในการระบุและกําหนดขอบเขตของปญหา รวบรวมขอมูล
จําแนกขอมูล ประเมิน ความนา เชื่อถือขอมูล การคาดเดาคํ าตอบที่เ ปน ไปได การใชตรรกะได อยา ง
ถูกตองในการหาคําตอบของปญหา การประเมินและสรุป
(2) ใช ก ารสอบเป น เครื่อ งมื อ ในการวั ด ผล โดยประเมิ น จากความถู ก ตอ งในการตั้ง
สมการความสัมพันธ แทนคา หาคําตอบ และแปลผลการคํานวณ
(3) ประเมินจากผูใชบัณฑิต
(4) ใชการสอบ รายงาน การนําเสนอ หรือการตอบคําถามเป นเครื่องมือในการวัด ผล
โดยประเมินจากผลการทดลองและขอสรุปที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
(5) ใชการสอบ รายงาน การนําเสนอ และโครงงานออกแบบเปนเครื่องมือในการวัดผล
โดยประเมินจากการบรรลุจุดมุงหมายในการออกแบบ ความคิดสรางสรรค ความสมเหตุสมผลของการ
ออกแบบภายใตขอจํากัดตางๆ
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(6) ใชผลงาน รายงาน หรือการนําเสนอ เปนเครื่องมือในการวัดผล โดยประเมิ นจาก
ความรูหรือชิ้นงานที่ไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง การฝกงานหรือการทําโครงงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และ สามารถดําเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรมได
(2) สามารถริเริ่ม เสนอแนวทางในการแกไขสถานการณไดอยางสรางสรรค หรือแสดง
จุดยืนและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมตามบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึง การมี
สวนรวมในการแกไขสถานการณตางๆ
(3) ตระหนักและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพ
(4) สามารถทํางานรวมกั บผูอื่นในทีมตามบทบาทหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(5) มีจิตสํานึกดานความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดลอม
2.4.2 วิธีการสอน
(1) การสรางสถานการณจําลองโดยมอบหมายใหทํางานกลุม หรือสงเสริมใหนิสิตรวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ เพื่อนิสิตแตละคนไดมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง
(2) การสรางสถานการณจําลองหรือใหนิสิตอยูภายใตสถานการณจริง เพื่อเปดโอกาส
ใหนิสิตไดอภิปราย ตอบคําถาม แสดงจุดยืน ไดเสนอความคิดเห็น และไดแสดงความสามารถในการแก
สถานการณ
(3) การมอบหมายงานใหนิสิตศึกษาคน ควานอกจากเนื้อหาที่สอนหรือใหเ รียนรูด วย
ตนเองในบางหั วขอ นอกจากนี้ อาจส ง เสริม ให นิสิต เข า รว มฟง บรรยายจากวิท ยากรพิเ ศษ เขา รว ม
ประชุมสัมมนา หรือการประชุมวิชาการ จัดใหมีการดูงานนอกสถานที่และการฝกงาน
(4) การสรางสถานการณจําลองโดยมอบหมายงานกลุม โดยอาจมอบหมายหลายงาน
เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดทํ าหนา ที่ห ลายบทบาท ทั้งการเปน ผูนํา และการเป นสมาชิกกลุ ม หรืออาจ
สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ ที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย หรือองคกรตางๆ เพื่อ
ฝกใหนิสิตไดเรียนรูที่จะทํางานรวมกับผูอื่นในสาขาวิชา คุณวุฒิ และวัยวุฒิที่แตกตาง นอกจากนี้อาจให
นิสิตไปฝกงานในสถานประกอบการ
(5) การสรางสถานการณจําลองในวิชาปฏิบัติการ โดยชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการ การจํากัดหรือควบคุมของเสียหรือขอคํานึงเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอม จากนั้น
สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
2.4.3 การวัดและประเมินผล
(1) ใชการสังเกตพฤติกรรมขณะทํางานกลุม โดยพิจารณาจากปฏิสัมพันธที่มีกับคนรอบ
ขาง และการปรับตัวในสถานการณตางๆ
(2) ใชการสังเกตพฤติกรรมขณะเขารวมประชุมสัมมนา โดยประเมินจากความสามารถ
ในการอภิปราย การตอบคําถาม การแกสถานการณ รวมถึงการมีสวนรวมในงาน
(3) ใชรายงาน การนําเสนอ การตอบคําถาม
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับงานทางวิศวกรรมได
(2) มีทักษะในการวิเ คราะหขอมูล และนํา เสนอขอมูล ทางคณิตศาสตรห รือขอมูล ทาง
สถิติได
(3) มีทักษะในการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและรูเทาทัน
(4) มีทักษะในการติดตอสารไดอยางมีประสิทธิผล
(5) มีทักษะในการใชเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยที่จําเปนตอการปฎิบัติงาน
ทางวิศวกรรมได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการเรียนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ใน
ระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง พรอมทั้งนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ
(2) ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
(3) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงานรวมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ทักษะการเขียนรายงาน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรูดานสุนทรียภาพ
มีความรู ความเขาใจและซาบซึ้งในคุณคาของศาสตรที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมสากล
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานสุนทรียภาพ
จัดกิจกรรมเสริมที่ส อดคลองกันระหวางงานดานวิศวกรรมอุต สาหการและคุณคา
ของวัฒนธรรม เชน การสงนิสิตเขารวมแขงขันโครงการตางๆ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานสุนทรียภาพ
ประเมินจากผลการนําเสนอผลงานหลังจากการเขารวมกิจกรรม
2.7 ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถามี)
2.7.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สงเสริมตอการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธการสอนที่ใ ชใ นการพัฒ นาการเรียนรู ดานทักษะการส งเสริ มสุ ข ภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติทางวิชาชีพ จะเนนย้ําในเรื่องของความปลอดภัยกอนปฏิบัติ
(2) จัดกิจกรรมที่มีเสริมทักษะการนําเสนอหนาชั้นเรียน โดยเนนในเรื่องของบุคลิกภาพ
ระหวางการนําเสนอ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ง านของนิ สิ ต ตามหลั ก เกณฑ ด า นความปลอดภั ย ของ
หองปฏิบัติการ
(2) ประเมินผลทางดานบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ การแกไขสถานการณระหวาง
การนําเสนอหนาชั้นเรียน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิ บั ติ ก ารทดสอบตามมาตรฐานทางวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ สามารถ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อ ศึ ก ษาปรากฏการณ หลักการทํา งาน พิสูจนส มมุติ ฐาน หรือตรวจสอบและ
ประเมิน และสามารถตรวจสอบ ถอดประกอบ ติดตั้ง บํารุงรักษา อุปกรณ กลไก และเครื่องจักรกล
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการได
(2) มีทักษะการปฏิบัติงานดานการแขงขันรูปแบบใหม กฎกติกาของเกม การชนะดวย
ทีม โซอุปทานในเชิงระบบ การสรางตนแบบโซอุปทาน ซอฟตแวรโซอุปทาน อุปสงค อุปทาน และผล
การปฏิบัติ
2.8.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ
(1) จัดการเรียนการสอนความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกตใชความรูท าง
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการมาแก ป ญ หาจากกรณี ศึ ก ษาต า งๆ และมี ก ารพาไปศึ ก ษาดู ง านตามสถาน
ประกอบการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิ จ ภาคเอกชน นิทรรศการ การแสดง การประกวด การแขงขั น การ
ฝกอบรม การสัมมนา การสอนพิเศษหรือเสริม การสั่งงานหรือรายงาน ฯลฯ
(2) จัดใหนิสิตตองผานการเรียนรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณในวิ ชาชีพ
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ (Skills and Experience in Industrial Engineering) หรื อ รายวิ ช า 264492 การ
ฝกงาน (Professional Training) หรือผานสหกิจศึกษาในรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา (Co-operative
Education) ในภาคปลายของการศึกษาชั้นปที่ 4
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) การประเมินความรูและทักษะการประยุกตใชความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการมา
แกปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ จากรายงานสรุป หรือผลงาน หรือการนําเสนอผลงาน
(2) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านในรายวิช า 264392 ทั กษะและประสบการณ ใ น
วิชาชีพวิศ วกรรมอุตสาหการ (Skills and Experience in Industrial Engineering) หรือการปฏิบั ติง านใน
รายวิชา 264492 การฝกงาน (Professional Training) หรือการปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชา 264493
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
001101 การใชภาษาไทย

7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
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001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง ● ●
001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา ● ●
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002201 พลเมืองใจอาสา
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○

○

●

●

●
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○

○

○

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
● ●
003102 การสื่อสารในสังคม
●
ดิจิตอล
003201 การจัดการสุขภาพและ
●
สิ่งแวดลอม
004101 ศิลปะในการดําเนินชีวิต ● ●

●

●

○

○

○

●

●

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

001102 ภาษาอังกฤษเตรียม
ความพรอม

●

●

○

○

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ
(1) (2)

●

○
●

○
○

●

○

●
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7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

004201 บุคลิกภาพและการ
● ●
แสดงออกในสังคม
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

●

●

●

●

●

●

●

241151 แคลคูลัส 1

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

241152 แคลคูลัส 2

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

241253 แคลคูลัส 3

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

242101 หลักเคมี

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

244101 ฟสิกส 1

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

244102 ฟสิกส 2
○ ○ ○
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
● ● ● ●
วัตถุประสงคเฉพาะ
2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

○

●

●

●

●

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ
(1) (2)

●

●
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7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

226101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
261210 กลศาสตรของแข็ง
พื้นฐาน
261230 ความรอนและของไหล
261394 ปฏิบัติการวิศวกรรม
เครื่องกล

○
○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●

●

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

●

○

○

●

262201 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ●
264101 วัสดุวิศวกรรม
○ ● ○
● ● ● ○ ○
264201 กรรมวิธีการผลิต
○
○ ● ○ ●
264202 สถิติวิศวกรรม
○
●
● ●
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาแกน

○

○

○

○

○

○

○

264211 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

●

○

○

●

○

○

○

○
●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○

●
○

○

○

○

(1) (2)

○

○

○

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ

○

●

●

○

●

●

○
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7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

264212 การควบคุมคุณภาพ
264311 การเขียนโปรแกรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
264312 การจัดการทาง
วิศวกรรม
264313 วิศวกรรมเครื่องมือ

●

○

○

○

●

○

●

○

●

○

○

○

○

●

○

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

○

○

●

●

○

○

○

○

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

264314 การวางแผนและควบคุม
○ ○
● ●
การผลิต
264315 การออกแบบโรงงาน
○ ● ○
อุตสาหกรรม
264391 โครงงานทางวิศวกรรม
●
○ ○ ● ○
อุตสาหการ 1
264411 สัมมนา
○ ○ ○ ● ○
264412 วิศวกรรมความ
●
● ●
ปลอดภัย

●

●

○

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○
○

●

○

○

○

○

●

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

(1) (2)

○

○

○

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ

○

●

●

●

○

○

●
○

○

●

●
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7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรม
○ ○
● ○ ● ○ ● ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
อุตสาหการ
264414 การวิเคราะหตนทุนทาง
○ ● ○
● ○ ● ○ ● ●
○
○
○
อุตสาหกรรม
264491 โครงงานทางวิศวกรรม
●
○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
อุตสาหการ 2
2.2.2 กลุมวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
2.2.2.1 กลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
2.2.2.1.1 วิชาชีพบังคับกลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต
264321 การวิจัยดําเนินงาน
264322 การศึกษาการ
ปฏิบัติงานทางอุตสาหการ
264323 วิศวกรรมการ
บํารุงรักษา

○

○

○

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

264324 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
○
○ ● ● ○
2.2.2.1.2 วิชาชีพเลือกกลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต

○

○

○

●

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ
(1) (2)
●

○

○

○
●

○
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7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

262300 ความคิดสรางสรรคและ
○ ○ ● ●
● ○
●
● ● ○ ●
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
264331 การออกแบบและ
○ ○ ○ ● ○ ● ○
● ●
○
วิเคราะหการทดลอง
264332 การจําลองสถานการณ
○
○ ● ● ○ ● ○
● ●
○
264333 การเพิ่มผลผลิตใน
○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○
อุตสาหกรรม
264399 อาสาพัฒนาชุมชน
○ ● ●
○
●
○
○
สําหรับวิศวกร
264431 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
264432 การใชคอมพิวเตอรชวย
ในการออกแบบ ผลิต และงาน
วิศวกรรม
264333 การยศาสตร
264434 การประยุกตใช
คอมพิวเตอรสําหรับงาน

●

○

○

○

○

●

○

●

○

●

○
●

●
○

●

○

●

○

○

○

●

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○
●

●

(1) (2)

●

○

○

○
○

○

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ

○

○
○

○

●

●

○

○
○

○
○
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วิศวกรรม
อุตสาหการ
264435 หัวขอคัดสรรทาง
วิศวกรรมอุตสาหการกลุม
วิชาการจัดการทางวิศวกรรมและ
ระบบการผลิต
264392 ทักษะและ
ประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรม
อุตสาหการ
264492 การฝกงาน

7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

○

●

●

○

●

○

○

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ
(1) (2)

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

264493 สหกิจศึกษา
● ● ○ ●
●
● ○
● ●
●
○ ● ○ ○ ○ ● ● ●
2.2.2.2 กลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
2.2.2.2.1 วิชาชีพบังคับกลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
264341 การจัดการสินคาคงคลัง
○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
และคลังสินคา
264342 การขนสงและกระจาย
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
สินคา

○

○

●

●

●

●

78

รายวิชา

7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

264343 การออกแบบระบบขน
○ ○ ○ ○ ● ●
ถายวัตถุดิบ
264344 การจัดการโลจิสติกส
○ ○ ○ ○ ● ●
และโซอุปทาน
2.2.2.2.1 วิชาชีพเลือกกลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
262300 ความคิดสรางสรรคและ
○ ○ ● ●
●
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
264351 กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
○ ○ ○ ● ●
โลจิสติกส
2644352 เทคโนโลยีสารสนเทศ
○ ○ ○ ○ ○ ○
สําหรับโลจิสติกส
264353 โลจิสติกสระหวาง
○ ○ ○ ○ ○ ●
ประเทศ
264399 อาสาพัฒนาชุมชน
○ ● ●
สําหรับวิศวกร
264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธ
○ ○ ○ ○ ○ ●
ทางธุรกิจ

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●
○

○

●

●

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
●

○

●
○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

●

○

○

○

○

○
○

○

○

●

○
○

○

(1) (2)

●

○

○

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ

○

○

○
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7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

264452 การขนสงตอเนื่องหลาย
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
รูปแบบ
264453 การขนถายวัสดุและ
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
การบรรจุภัณฑ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

264454 การจัดการการจัดหา ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
264455 หัวขอคัดสรรทาง
วิศวกรรมอุตสาหการกลุม
○
● ● ○
●
○ ○
○
วิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิ
สติกส
264392 ทักษะและ
ประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรม
● ● ○ ●
●
● ○
● ●
●
○ ● ○ ○ ○ ● ● ●
อุตสาหการ

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ
(1) (2)

●

○

○

●

●

●

264492 การฝกงาน

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

264493 สหกิจศึกษา

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

2.2.2.3 กลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
2.2.2.3.1 วิชาชีพบังคับกลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ

80

รายวิชา

7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

264361 หุนยนตอุตสาหกรรม
● ○
● ●
และเครื่องกลวิทัศน
264362 ระบบคอมพิวเตอรและ
● ○
● ●
การเชื่อมตอ
264363 ระบบควบคุมและ
○ ○ ○ ○ ● ●
แบบจําลอง
264364 การผลิตอัตโนมัติ
○ ○ ○ ○ ● ●
2.2.2.3.2 วิชาชีพเลือกกลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ
262300 ความคิดสรางสรรคและ
○ ○ ● ●
●
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
264371 ระบบการผลิตแบบ
○ ○ ○ ○ ○ ●
ยืดหยุน
264372 อิเล็กทรอนิกสและวงจร
○ ○ ○ ○ ○ ●
ดิจิทัล
264373 ปญญาประดิษฐ
● ○
●
264399 อาสาพัฒนาชุมชน
○ ● ●
สําหรับวิศวกร
264471 การออกแบบ
○
○
●
เครื่องจักรกล
264472 การประยุกตใช
○ ○ ○ ○ ○ ●
ไมโครโปรเซสเซอร

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ
(1) (2)

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

●

○

○

○

○

●

○

●

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

●

○
●

○

●

○

●

○

○

○
●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

●

●

○

●
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264473 หัวขอคัดสรรทาง
วิศวกรรมอุตสาหการกลุม
วิชาการควบคุมและการผลิต
อัตโนมัติ
264392 ทักษะและ
ประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรม
อุตสาหการ
264492 การฝกงาน
264492 สหกิจศึกษา
3 รายวิชาบริการ
264109 ปฏิบัติการเครื่องมือ
พื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช
งาน
264209 พื้นฐานกรรมวิธีการ
ผลิต

7. ทักษะ
การ
กษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ 5.ตัวทัเลข
ส
ง
เสริม
การสื่อสาร และ
6.
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคลและความ
สุ
ข
ภาพ
การใชเทคโนโลยี
สุนทรียภาพ และ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(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)
(1) (2)

○

●

●

○

●

○

○

8. ทักษะ
การ
ปฏิบัตกิ าร
ทาง
วิชาชีพ
(1) (2)

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

●

○

○

○

●

○

●

●

●
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83
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
1. การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุ ณภาพภายใน เพื่อใชในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต
3. มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนิสิต
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตหลังสํ าเร็จการศึกษา
เพื่อนํามาใชปรับ ปรุ งกระบวนการการเรีย นการสอนและหลักสูต ร รวมทั้งการประเมิน คุ ณภาพของ
หลักสูตรใชการประเมินจาก
1. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2. การทวนสอบจากผู ป ระกอบการ เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม
และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจ าก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
5. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปน
อาจารยพิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ ก ารสํา เร็ จ การศึก ษาตามหลั กสูต รเป นไปตามขอ บั ง คั บมหาวิ ท ยาลัย พะเยา วา ด ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม

84
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ และหลักสูตรที่สอน
1.2 รวมทั้ งอบรมวิ ธี การสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชแ ละผลิตสื่อการสอน เพื่อเป น การ
พัฒนาการสอนของอาจารย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ
เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1. สนับ สนุ น ให อ าจารยจั ด ทํา ผลงานทางวิช าการ เพื่ อ ส ง เสริ ม การมี ตํ า แหน ง ทาง
วิชาการสูงขึ้น
2. มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
3. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม

85
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดํ าเนินงาน
หลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุก ปการศึกษา จัดทํารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริห าร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
ผลตอคณะและมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจขอมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุด มศึ กษาแห ง ชาติ ข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า และข อ มู ล การขอรั บ ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะในแตละป เพื่อเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิต

คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สูต รกํ า หนดคุ ณสมบัติผูสมั ครเข าศึ กษาและดํ า เนิน งานตาม
ขั้นตอนการรับเขาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินโครงการปรับพื้นฐานใหนิสิตใหมทุกปการศึกษาและ
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานิสิตใหมสําหรับ
ใหคํา ปรึก ษาวิ ช าการและแนะนํา อื่ น ๆ ที่เ ปนประโยชน และใหอ าจารย ที่ ป รึ ก ษารายงานผลการให
คําปรึกษาตอคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปการศึกษา
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รกํ า หนดรู ป แบบกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพิ่ ม เติ ม และ
ประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหนิสิตมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลการคงอยูของนิสิต อัตราการสําเร็จการศึกษา
การรองเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการขอรอง (ถามี) สรุปผลในแตละปเพื่อ
เปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปการศึกษา
4. อาจารย
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของอาจารยและดําเนินการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สนับสนุนงบประมาณใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี
กํ า หนดภาระงานของอาจารย และใหอ าจารย รายงานผลการปฏิ บั ติ หน า ที่ ป ระกอบการพิ จ ารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
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คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลรอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอย
ละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย อัตราการคงอยูของอาจารย และ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของอาจารย สรุปผลและขอเสนอแนะในแตละปเพื่อเปนขอมูล
ประกอบในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลปอนกลับจากสถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต
อาจารย บุ คลากรสายบริก าร นิ สิ ต บั ณฑิ ต ศิ ษ ย เ กา นโยบายของคณะและมหาวิท ยาลั ย เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของ ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดภาระงานสอนตามความรูความสามารถของอาจารย
ผูส อน พิจ ารณาการจั ด ทํา รายละเอีย ดของรายวิ ช าหรือ รายละเอีย ดของประสบการณภ าคสนาม
ขอสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมตางๆ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูต รพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม และการ บูรณาการ
การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมตางๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปการศึกษาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสู ตร สรุปผลในแตละปเพื่อเป นขอมูลประกอบในการปรั บปรุงหลักสูต รและการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ให
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรกอนเปดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
และรายงานผลตอคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั กสูต รจัด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามตัว บง ชี้ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแหง ชาติและดํา เนินงานตามระบบการประกันคุ ณภาพการศึก ษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทุกปการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สูต รกํา หนดประเด็ น สิ่ง สนั บ สนุน การเรีย นรู ที่ จํ า เป นสํ า หรับ
หลักสูตร เชน หองเรียนและอุปกรณสื่อการสอน หองปฏิบัติการและเครื่องมืออุ ปกรณประกอบการ
เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวร หองสมุดหรือแหลงความรูและ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส หนังสือ ตําราและวารสาร อาคาร
หรือสถานที่สําหรับทํากิจกรรม กําหนดผูรับผิดชอบและประเมินผลการใหบริการจากนิสิต บุคลากร
และอาจารย สรุปผลและขอเสนอแนะในแตละปเพื่อเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงการใหบริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยป ระจําหลักสูต ร อยางนอยรอยละ 80 มี
ส ว นร ว มในการประชุ ม วางแผน เพื่ อ ติ ด ตาม และ
ทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร
2. มีร ายละเอีย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริ ญ ญา
ตรี
3. มีรายละเอียดของรายวิช า และรายละเอีย ดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย า งน อ ยก อ นการเป ด สอนในแต ล ะภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดํ า เนิ น ก ารของประสบ กา ร ณ
ภาคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
ที่แลว
8. อาจารย ใ หม (ถ า มี ) ทุ ก คน ไดรับ การปฐมนิ เ ทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน (ถา
มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

✓

✓
✓
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูส อนตองประเมิน ผูเ รียนในทุ กๆหัวขอวามี ความเข า ใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจาก
นิสิต การตอบคํ า ถามของนิสิ ต ในชั้น เรีย น ซึ่ง เมื่ อรวบรวมขอ มู ล จากที่ กล า วข อ งต น แล ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจไดก็
ตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียน การทดสอบปลายภาคเรียน จะสามารถชี้
ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ
ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิน หลักสูต รในภาพรวมนั้น จะกระทํา เมื่อนิสิตเรียนอยูชั้น ป ที่ 4 และอาจต องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชาการฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศนิสิต
ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนิสิตวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยัง
ออนดอยในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูต ร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและแตละในรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต
ละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปน
การปรับ ปรุ ง ย อ ย ในการปรับ ปรุง ยอ ยนั้น ควรทํ า ได ต ลอดเวลาที่พ บป ญ หา สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูต รมีความทัน สมัย และสอดคลองกับ ความ
ตองการใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แกไขเพิ่มเติม

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเกา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
และหลักสูตรใหม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
3(3-0-6)

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ปดรายวิชา

3(3-0-6)
001101

001102

001103

การใชภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารดวยคําวลี การแตงประโยค สํานวน
และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสําคัญจาก
การฟงและการอาน การเขียนยอหนา การสรุปความ
และการแสดงความคิดผานทักษะการใชภาษาไทยที่
เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase,
sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and
reading, paragraph writing, brief summarizing
including thinking expression through the use of
appropriate Thai
ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม
3(2-2-5)
Ready English
คําศัพทภาษาอังกฤษ หลักการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การฟง พูด อาน เขียนตามสถานการณที่กําหนด
และไวยากรณภาษาอังกฤษ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เปดรายวิชา
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ใหม
English vocabulary, English usage for listening,
speaking, reading and writing in specific situations
as well as fundamental English grammar for
further development of English language skills for
daily-life communication
ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน
คําศัพท และไวยากรณพื้นฐานเพื่อการสื่อสารตาม
สถานการณตางๆ ในบริบทสากล
Skills of English language: listening, speaking,
reading, and writing, including vocabularies and
fundamental English grammar for different
situations in communication and effectiveness in
international context
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001204

กลุมวิชาสังคมศึกษา
3 หนวยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ภาษาอังกฤษกาวหนา
3(2-2-5)
Step UP English
คําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับขาวสารและสื่อ
ในชีวิตประจําวัน หลักการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
การแสวงหาความรู การตีความและนําเสนอขอมูลที่ เปดรายวิชา
เปนประโยชนตอการศึกษาและอาชีพในอนาคต
ใหม
English vocabulary related to news and media in
daily life, English usage for listening, speaking,
reading and writing to communicate in daily life,
acquire knowledge, interpret and present
information for further study and future careers
ปดกลุมวิชาสังคมศึกษา

3(3-0-6)

Civilization and Indigenous Wisdom
003136

พะเยาศึกษา

ปดรายวิชา

3(2-2-5)

Phayao Studies
กลุมวิชาพลานามัย 1 หนวยกิต บังคับเลือก
004150 กอลฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 วายน้ํา
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกรอ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation
004158 ซอฟทบอล
Softball
004159

004160
004161
004162
004163
004164

เทนนิส
Tennis

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball

1 หนวยกิต
1(0-2-1)

ปดกลุมพลานามัย

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

ปดรายวิชา
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004165

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self Defense
กลุมวิชาบูรณาการ
8 หนวยกิต
005171 ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
005173 ทักษะชีวิต
Life Skills

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

ปดรายวิชา
กลุมวิชาบูรณาการ

18 หนวยกิต

3(2-2-5)

ปดรายวิชา

2(1-2-3
002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

Citizen Mind by Citizenship

002202

สิทธิและหนาที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิต
อาสา สํานึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม การ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ความกตัญู
Rights and duties of citizens in Thailand and
world community, volunteerism, moral,
consciousness, the changing society, cultural
appreciation, gratitude
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society

003201

มนุษยกับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม กระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน
ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นไทย 4
ภาคและพะเยา
Man and society, multicultural society, social
and cultural trends in global, ASEAN, Thailand’s
regional, and Phayao dimensions
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2Communication in Digital Society
ความรูพื้นฐานเทคโนโลยี ฮารดแวร ซอฟตแวร
และระบบเครือขาย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การใชโปรแกรม
สํานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกตเพื่อการ
ผลิตสื่อผสม การสืบคน คัดกรอง และเลือกสรร
ขอมูลเพื่อนํามาใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
การสื่อสารในเครือขายสังคมออนไลนอยางมี
จริยธรรมและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
Fundamentals of technology: hardware, software
and networking, innovation in the digital
economy, electronic commerce transaction, office
automation program and software application for
multimedia production, search, screening and
selection data for work and daily life,
communication through online social networking in
accordance with ethical and related legal
regulation

เปดรายวิชา
ใหม
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003202

004101

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม 3(2-2Health and Environmental Management
ภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
สิง่ แวดลอมกับการสงเสริมสุขภาพ อุบัติเหตุ
อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ สถานการณโรค
State of health, mental and physical health,
environment for health promotion, accident,
danger, natural disaster and disease situation
ศิลปะในการดําเนินชีวิต
3(2Art of Living

004201

การสรางแรงบันดาลใจ การเห็นคุณคาในตนเอง
และผูอื่น การตั้งเปาหมายชีวิตและการวางแผน
กระบวนการคิด การควบคุมและการจัดการ
เปดรายวิชา
อารมณ
Inspiration making, appreciation in self value and ใหม
others, goal setting in life and planning, thinking
system, emotion control and management
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2Socialized Personality

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
001113
English for Academic Purposes
กลุมวิชามนุษยศาสตร
3(3-0-6)
002121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
002122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
002124 ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
002125 ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
กลุมวิชาสังคมศาสตร
003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life

การเสริมสรางบุคลิกภาพ มารยาท วัฒนธรรมไทย
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยูรว มกันในสังคม การ
ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Personality development, manners, Thai culture,
desired traits relating to University of Phayaos
identity, living in a society, self-adaptation in the
Thai and global social context
ปดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปดรายวิชา

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

ปดรายวิชา

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

3(3-0-6)

ปดรายวิชา

107
003132

ไทยกับประชาคมโลก

3(3-0-6)

Thai and the World Community
003133

วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
006140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

ปดรายวิชา

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

Introduction to Computer Information Science
006142

คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ

3(3-0-6)

Mathematics for Life in the Information Age
006143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

ปดรายวิชา

Drugs and Chemicals in Daily Life
006144
006145

อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว

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

Energy and Technology Around Us
006245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
กลุมวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

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

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555

ปดรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กิต
กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
241151

แคลคูลัส 1

111 หนวย
21 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะดาน
กิต
กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร

3(3-0-6) 241151

Calculus I
241152

แคลคูลัส 2
แคลคูลัส 3

3(3-0-6) 241152

หลักเคมี
Principle of Chemistry

3(3-0-6)

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

Calculus II
3(3-0-6) 241253

Calculus III
242101

21 หนวยกิต

Calculus I

Calculus II
241253

แคลคูลัส 1

111 หนวย

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

Calculus III
4(3-3-8) 242101

หลักเคมี
Principle of Chemistry

4(3-3-8)

คงเดิม
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244101

244102

ฟสิกส 1
4(3-3-8) 244101
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหนงใน 1 และ 2 มิติ การ
เคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตรของ
อนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล
การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส ทฤษฎีคลื่นของ
แสง ความรอนและระบบกาซอุดมคติ เทอรโมไดนามิกส
และกลจักรความรอน ทฤษฎีจลน

ฟสิกส 1
Physics I

Transitional of motion in 1 dimension and 2
dimensions, rotating motion, work and energy,
mechanics of rigid body, properties of matter, fluid
mechanics, vibration and sound, lens system, wave
theory of light, heat and ideal gas, thermodynamics,
heat engine and kinetic theory

Physical measurement units, scalar and vector
quantities, motion under acceleration in 1
dimension, motion under gravity field, force
equilibrium and Newton’s law of motion, circular
motion and rigid-body mechanics, momentum and
collision, work energy and conservation’s law in
physics, properties of matter, fluid mechanics,
wave and vibration, sound and hearing, light
properties of light, lens and vision, heat and
temperature, ideal gas system, state equation and
4 rules of thermodynamics, kinetic theory of gases เปลี่ยน
and heat engines
คําอธิบาย
ฟสิกส 2
4(3-3-8)
รายวิชา
Physcis II
ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาและแรงทางไฟฟา เวกเตอร
สนามไฟฟาจากประจุไฟฟาบนตัวนําแบบตางๆ การ
หาสนามไฟฟาจากกฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุ
ไฟฟาและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟาและความ
ตานทาน วงจรไฟฟากระแสตรง สารแมเหล็กและ
แหลงกําเนิดสนามแมเหล็ก เวกเตอรสนามแมเหล็ก
จากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟา กฎของบิโอซา
วาตซและกฎของแอมแปร การเหนี่ยวนําแมเหล็ก
และกฎของฟาราเดย ความเหนี่ยวนําแหลงกําเนิด
ไฟฟากระแสสลับ วงจรไฟฟากระแสสลับ RLC
ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟสิกสยุคใหม ฟสิกสควอนตัม
ฟสิกสอะตอม และฟกสิกสนิวเคลียร

ฟสิกส 2
4(3-3-8) 244102
Physcis II
ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาและสนามไฟฟา กฎของเกาส
ศักยไฟฟา ไฟฟากระแสตรงและอุปกรณแมเหล็กไฟฟา
การเหนี่ยวนําแมเหล็กและกฏของฟาราเดย การเหนี่ยวนํา
การสั่นทางแมเหล็ก ไฟฟาและวงจรไฟฟากระแสสลับ
สนามแมเหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง วงจร
และอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
กัมมันตรังสีและนิวเคลียส กําเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่น
และอนุภาค

Electrostatic, electric charge and electric field, Gauss’s
Law, electric potential, directed current and magnetic
instruments, induced magnetic and Faraday’s Law,
inductance, magnetic resonance and alternating current
circuit, magnetic field by varied current in a circuit, the
basic circuit and fundamental of electronics, special
relativity, radioactive and nucleus, the beginning of
quantum theory, wave and particle

4(3-3-8)

หนวยการวัดทางฟสิกส ปริมาณสเกลารและปริมาณ
เวกเตอร การเคลื่อนที่เนื่องจากความเรงใน 1 มิติ การ
เคลื่อนที่ภายใตสนามแรงโนมถวง สมดุลแรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ
กลศาสตรของวัตถุแข็งแกรง โมเมนตัมและการชน งาน
พลังงาน และกฎการอนุรักษในวิชาฟสิกส สมบัติของ
สสาร กลศาสตรของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการ
ไดยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนสและการมองเห็น
ความรอนและอุณหภูมิ ระบบกาซอุดมคติ สมการสถานะ
และกฎ 4 ขอของเทอรโมไดนามิกส ทฤษฎีจลนของกาซ
และเครื่องยนตความรอน

Electrostatic, charges and electrical force, vector of
electrical field from charges on various conductors,
electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance
and dielectric materials, current and resistance, direct
current circuits, magnet and source of magnetic field,
vector of magnetic field from charge motions, BioSavart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance
and Faraday’s law, inductance, source of alternative
current, alternative current RLC circuits, relativity
theory, modern physics, quantum physics, atomic
physics and nuclear physics
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กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
English for Specific Purpose
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

3 หนวยกิต กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
English for Specific Purpose
33 หนวยกิต กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

261101

เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(3-0-6) 261101

261111

กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I

3(3-0-6) 261111

ระบบของแรง ผลลัพธของระบบแรง สมดุลของแรง การ
วิเคราะหแรงในโครงสราง แรงเสียดทาน การวิเคราะหโดย
ใชหลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรงในเคเบิล
โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่

Forces system, force system resultant, equilibrium of
force, structural analysis, friction forces, analysis using
virtual work, stability of the equilibrium, force in the
cable, area moment of inertia

261211
261232
262201
264101
264201
264202

กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II
เทอรโมไดนามิกสพื้นฐาน
Fundamental of Thermodynamics
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
Fundamental of Electrical Engineering
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการ
ใชงาน
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Material

3(3-0-6)

สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics

3(3-0-6) 264202

3 หนวยกิต
3(3-0-6)
26 หนวยกิต
3(3-0-6)

Computer Programming
เขียนแบบวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Drawing
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
ระบบของแรงและผลลัพธ สมดุล การวิเคราะห
โครงสราง จุดเซนทรอยดของแรงกระจาย ความ
เสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ
โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พลศาสตร
เบื้องตน ประกอบดวยจลนพลศาสตรและ
จลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็ง งานและ
พลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม
Forces system and resultant, equilibrium,
structural analysis, centroid anddistributed force,
friction, principle of virtual work and stability,
areas and mass moment of interia, introduction to
dynamics including kinematics and kinetics of
particles and rigid bodies, work and energy,
impulse and momentum

4(3-3-8)

เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

2(1-3-4)

ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน
แบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง คาคาดหมายและโมเมนต
ฟงกชัน การทดสอบสมมติฐานและการอนุมานทางสถิติ การ
ถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนและการ
ประยุกตใชกระบวนการทางสถิติในการแกปญหา ทฤษฎีการ
ประมาณคา ทฤษฎีการทดสอบความมีนัยสําคัญสําหรับ
พารามิเตอร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
คาเฉลี่ย การวิเคราะหพิสัย การทดสอบความกลมกลืนกันและ
การทดสอบความอิสระ การวิเคราะหอนุกรมเวลา การ
แกปญหาในงานวิศวกรรมโดยใชเทคนิคทางสถิติและการ
ประยุกต

คงเดิม

ปดรายวิชา

3(3-0-6)

3(3-0-6) 264101

คงเดิม

ปดรายวิชา
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมาย
การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและ
แบบตอเนื่อง การสุมตัวอยาง การอนุมานทางสถิติ
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน
การถดถอยและสหสัมพันธ และการประยุกตใชสถิติ
สําหรับแกปญหาในงานวิศวกรรม

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา
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264301
264302

Probability theory, random variables, decrete and
continuous probability distributions, expected values and
moment function, hypothesis testing and statistical inference,
regression and correlation, analysis of variance and
application of statistical methods in problem solving,
estimation theory, test of significance about parameter,
analysis of variance (ANOVA), analysis of mean (ANOM) and
analysis of range (ANOR), goodness of fit test and test of
independence, time siries analysis, selected problems in
engineering works using statistical technique and adaption

กรรมวิธีการผลิต 1
Manufacturing Processes I
กรรมวิธีการผลิต 2
Manufacturing Processes II

Probability theory, random variables, expected
values, discrete and continuous probability
distributions, random sampling, statistical
inference, hypothesis testing, analysis of variance
(ANOVA), regression and correlation, application of
statistical methods for engineering problem solving

เปลี่ยน
คําอธิบาย
รายวิชา

3(2-3-6)
ปดรายวิชา

3(2-3-6)
261230

3(3-0-6)
ความรอนและของไหล
Thermofluids
หลักการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร คุณสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์ พลังงานและการถายโอนพลังงาน
กฏขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร การวิเคราะห
พลังงานสําหรับระบบปด การวิเคราะหมวลและ
พลังงานสําหรับระบบเปด กฎขอที่สองของอุณหพล
ศาสตร กลศาสตรของของไหลเบื้องตน คุณสมบัติ
ของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล กฎการ
อนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการของแบร
นูลลี ลักษณะการไหลของของไหล การถายเทความ
รอนเบื้องตน การนําความรอน การพาความรอน
และการแผรงั สีความรอน
Basic concepts of thermodynamics, properties of
pure substances, energy and energy transfer, the
first law of thermodynamics, energy analysis of
closed system,, mass and energy analysis of
รายวิชาเปด
control volumes, the second law of
thermodynamics, fundamentals of fluid mechanics, ใหม
properties of fluids, fluid statics, conservation of
mass, momentum and energy, Bernoulli’s
equation, flow characteristics of fluids,
fundamentals of heat transfer, heat conduction,
convection and radiation

261394

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-2)
Mechanical Engineering
Laboratory
พื้นฐานการทําการทดลอง การเก็บขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร
กลศาสตรของของแข็ง กลศาสตรของของไหล การ
ทดลองเทอรโมไดนามิคส
Basic of experimentation, data collection,
experimental investigation of mechanics,
mechanics of solid and mechanics of fluids,
experimental investigation in thermodynamics
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264201

กลุมวิชาแกนทางวิศวกรรมอุตสาหการ
261211 กลศาสตรของไหล
Mechanics of Fluids
261394 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
264431 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Laboratory
264491 สัมมนา
Seminar
264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Project

กรรมวิธีการผลิต
3(2-3-6)
Manufacturing Processes
ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เชน การ
หลอ การขึ้นรูป การกําจัดวัสดุสวนเกินออก การตัด
โลหะและการเชื่อม ความสัมพันธระหวางวัสดุและ
กระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ เครื่องจักรกล รายวิชาเปด
พื้นฐานสําหรับการกําจัดวัสดุสวนเกิน เทคนิคการ
ใหม
หลอโลหะ และพื้นฐานของตนทุนการผลิต
Theory and concept of manufacturing processes
such as casting, forming, machining, cutting and
welding, material and manufacturing processes
relationships, basic machines for machining
processes, foundry techniques, fundamental of
manufacturing cost
9 หนวยกิต กลุมวิชาแกนทางวิศวกรรมอุตสาหการ
31 หนวยกิต
3(3-0-6)

ปดรายวิชา

1(0-3-2)
3(2-3-6)
ปดรายวิชา

1(0-3-2)
1(0-3-2)
264211

264212

กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Manufacturing
Processes
รายละเอียดของการขัดผิวโลหะดวยเครื่องจักรกล
แบบตางๆ กรรมวิธีในการผลิตเกลียวและเฟอง
ประเภทตางๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูปโลหะชั้นสูง
เครื่องมือกลสมัยใหม กรรมวิธีทางความรอน
กรรมวิธีของการเชื่อมโลหะเเบบตางๆ โลหะวิทยา
ของการเชื่อม การตรวจสอบรอยเชื่อม
Detail of grinding by using machines, thread and
gear manufacturing, cutting techniques and
รายวิชาเปด
advanced metal forming processes, modern
ใหม
machines, heat treatment processes, metal
welding processes, welding metallurgy and
welding inspections
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
บทนําเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เครื่องมือควบคุมคุณภาพ
7 อยาง แผนภูมิควบคุม การวิเคราะหสมรรถภาพของ
กระบวนการ การวิเคราะหระบบการจัดแผนการชักสิ่ง
ตัวอยางเพื่อการยอมรับ ความเชื่อถือไดทางวิศวกรรม
การจัดการคุณภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพ
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264311

264312

264313

Introduction to quality and quality control,
statistical process control, 7 QC tools, control chart,
process capability analysis, measurement system
analysis, acceptance sampling plan, reliability
engineering, quality management, quality
standard systems
การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสา 3(2-3-6)
หการ
Industrial Engineering
Programming
โปรแกรมคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
และการปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เชน โปรแกรมการออกแบบและสรางภาพ 2
มิติ และ 3 มิติ โปรแกรมจําลองและควบคุมระบบ
แขนกลหุนยนตและเครื่องกัดซีเอ็นซี โปรแกรมพีแอล
ซี โปรแกรมการออกแบบและควบคุมการผลิตดวย
เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร
Computer programs for industrial engineering
and manufacturing operation systems by using
modern technologies such as programs for 2D and
3D design and drawing, modeling and control
system programs for robot arms and CNC
machines, PLC programming, laser cutting and
engraving machine programming
รายวิชาเปด
การจัดการทางวิศวกรรม
2(2-0-6)
ใหม
Engineering Management
โครงสรางและการจัดองคกรสําหรับงานวิศวกรรม
หลักการและการปฎิบัติสําหรับการจัดการงานทาง
วิศวกรรม การจัดการอํานาจหนาที่ของบุคลากรใน
องคกร การจัดการทรัพยากรในองคกร การลงทุน
และการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร
การจัดการความเสี่ยงเบื้องตน การจัดการ
สิ่งแวดลอมและขยะอุตสาหกรรมเบื้องตน
Structure and organization in engineering,
principles for engineering management,
management of powers, duties of the personnel
and organization resources, investment and
management for engineering based on economics,
introduction to risk management, introduction to
environment and industrial waste management
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-6)
Tool Engineering
ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทตางๆ
การหลอเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด ละเอียด
ตัวนําเจาะและตัวจับยึดแบบตางๆ งานกดขึ้นรูปและ
ออกแบบเเมพิมพ
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264314

264315

264391

264411

Theory of metal cutting; cutting tools; coolants;
measurement standard; precision measurement;
jigs and fixtures; punch and die design
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
การนําเขาสูระบบผลิตแบบตางๆ เทคนิคของการ
พยากรณ การจัดการของคงคลัง การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะหตนทุนและความสามารถในการ
ทํากําไร เพื่อการตัดสินใจ การจัดตารางการผลิต
และการควบคุมการผลิต
Introduction to production systems, forecasting
techniques, inventory management, production
planning, cost and profitability analysis for decision
making, production scheduling production control
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Design
หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกทําเลที่ตั้ง
โรงงาน ปญหาในการวางผังโรงงาน รูปแบบเบื้องตน
ในการวางผังโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ และ
กระบวนการผลิต การวิเคราะหการไหลของวัสดุ
การวางแผนและวิเคราะหสิ่งอํานวยความสะดวก
และสนับสนุนการผลิต การกําหนดความสัมพันธของ
หนวยงาน ผังโรงงานแบบตางๆ สําหรับงานบริการ
รายวิชาเปด
และงานสนับสนุนการผลิต การขนถายวัสดุ การใช
ใหม
คอมพิวเตอรชวยในการวางผังโรงงาน
พระราชบัญญัติโรงงาน
Principles of industrial plant design, plant location
selection, plant layout problems, basic type of plant
layout, product and process analysis, material flow
analysis, facilities planning and analysis, activity
relationship determination, layout types of auxiliary and
supporting units, material handling system, computer
aided plant layout, factory acts
1(0-3-2)
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1

Industrial Engineering Project I
การสืบคน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การ
เขียนขอเสนอโครงงาน การนําเสนอ การอภิปราย
และการตอบขอซักถามในประเด็นทางดานวิศวกรรม
อุตสาหการ
Investigation, data collection, analysis, proposal
writing, presentation, discussion and answering
questions in industrial engineering topic
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทาง
วิศวกรรมอุตสาหการในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting
topics in industrial engineering at the bachelor’s
degree level
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264412

264413

264414

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ความสําคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพ
ภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถี่
และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การปองกันความ
สูญเสียหรือแกไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การ
วิเคราะหและการควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่
ทํางาน หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย
ความปลอดภัย องคประกอบดานมนุษยและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมเบื้องตน
Safety in factory, hazards and accident in
industry, frequency and severity of accident, loss
prevention and solving accident problems by
design, analysis and control of workplace hazards,
safety management, safety laws, human element
and industrial psychology
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
2(0-4-2)
Industrial Engineering
Laboratory
การปฏิบัติการระบบการผลิต โดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเขามาชวยในกรรมวิธีการผลิต อันไดแก
ระบบนิวเมติกส เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการที่
เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องมือวัดทาง
รายวิชาเปด
อุตสาหกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอรทาง
ใหม
วิศวกรรมอุตสาหการ
Operations of manufacturing system by using
modern technologies are pneumatics,
computerized numerical control technology,
mechanical engineering laboratory, industrial
measurement instruments and industrial computer
programming
การวิเคราะหตนทุนทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Cost Analysis
หลักการทางบัญชีขั้นพื้นฐาน ความรูพื้นฐานของ
รายงานทางการเงิน การวิเคราะหคาใชจายเพื่อการ
วางแผนและควบคุมการผลิต การแบงปนสวนตนทุน
การจัดสรรตนทุนและการตัดสินใจเพื่อการลงทุนใน
โครงการทางดานอุตสาหกรรม
Principles of basic accounting, fundamentals of
financial reports, cost analysis for manufacturing
planning and production control, capital rationing,
cost allocation, decision of investment in industrial
engineering project

115
264491

โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2

Industrial Engineering Project II
นําสิ่งที่ไดรบั จากการศึกษาคนควาในโครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาทําการ ออกแบบ
ทดลองปฏิบัติ เก็บบันทึกผลขอมูล วิเคราะหและ
สังเคราะหผล สรุปผล นําเสนอ และจัดทํารูปเลม
รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ
Conducting an individual project based on
Industrial Engineering Project I course, designing,
experimenting, data collecting, analyzing and
synthesizing, concluding, oral presenting, and
completing report of project
กลุมวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
30 หนวยกิต

กลุมวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

9 หนวยกิต

กลุมวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการบังคับ
264341 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool Engineering
264342 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
Industrial Cost Analysis
264441 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psycology
264442 การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการ

12 หนวยกิต กลุมวิชาชีพบังคับวิศวกรรมอุตสาหการ

264343
264344

264443
264444
264345
264346

264445
264446

จัดการ
Industrial Organization and Management

รายวิชาเปด
ใหม

12 หนวยกิต

3(2-3-6)
3(3-0-6)
ปดรายวิชา

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

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logictics and Supply Chain
Management
การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
Inventory and Warehouse
Management

3(3-0-6) 264344

การขนสงและกระจายสินคา
Transportation and Distribution
การออกแบบระบบขนถายวัตถุดิบ
Material Handling Systems Design

3(3-0-6) 264342

การผลิตแบบอัตโนมัติ
Manufacturing Automation
หุนยนตอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลวิ
ทัศน
Industrial Robotics and Machine
Vision
ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ
Computer System and Interfacing

3(2-3-6) 264364

ระบบควบคุมและแบบจําลอง
Modeling and Control Systems

1(0-3-2)

3(3-0-6) 264341

3(3-0-6) 264343

3(3-0-6) 264361

3(3-0-6) 264362
3(3-0-6) 264363

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logictics and Supply Chain
Management
การจัดการสินคาคงคลังและ
คลังสินคา
Inventory and Warehouse
Management
การขนสงและกระจายสินคา
Transportation and Distribution

3(3-0-6)

การออกแบบระบบขนถายวัตถุดิบ
Material Handling Systems
Design
การผลิตอัตโนมัติ
Manufacturing Automation

3(3-0-6)

หุนยนตอุตสาหกรรมและเครื่องกล
วิทัศน
Industrial Robotics and Machine
Vision
ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ
Computer System and
Interfacing
ระบบควบคุมและแบบจําลอง
Modeling and Control Systems

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

เปลี่ยนรหัส
3(2-3-6) รายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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264221

264321

264322

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
บทนําเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เครื่องมือควบคุม
คุณภาพ 7 อยาง แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห
สมรรถภาพของกระบวนการ การวิเคราะหระบบการ
จัดแผนการชักสิ่งตัวอยางเพื่อการยอมรับ ความ
เชื่อถือไดทางวิศวกรรม การจัดการคุณภาพ ระบบ
มาตรฐานคุณภาพ
Introduction to quality and quality control,
statistical process control, 7 QC tools, control chart,
process capability analysis, measurement system
analysis, acceptance sampling plan, reliability
engineering, quality management, quality
standard systems
การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
วิธีการวิจัยการปฏิบัติการเบื้องตนเพื่อใชในการ
แกปญหาทางดานวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
สมัยใหม เนนทางดานการใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน ปญหาการขนสง
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของแถวคอย แบบจําลองสินคาคง
คลัง การจําลองเหตุการณในกระบวนการการ
ตัดสินใจ
รายวิชาเปด
An Introduction to the methodology of operations
ใหม
research in modern industrial engineering problem
solving, emphasis is made on the use of
mathematical model, linear programming,
transportation model, game theory, queuing
theory, inventory model, simulation in decision
making process
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Industrial Work Study
ความรู ประวัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ และการนําไปใชดาน
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา รวมถึง แผนภูมิ
กระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เครื่องจักร
การศึกษาการเคลื่อนไหวอยางละเอียด หลัก
เศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การให
อัตราความเร็ว ระบบขอมูลมาตรฐาน การสรางสูตรการ
หาเวลา การสุมงาน คาแรงจูงใจแบบตางๆ และการใช
อุปกรณตางๆในการศึกษาการเคลื่อนไหว และเวลา

Knowledge, history, procedures and application
of the motion and time study including process
chart, flow diagram, man-machine chart, micromotion study, principle of motion economy, direct
time study, performance rating, standard data
system, time formulas, work sampling, incentives
system, application of motion and time study
equipment
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วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
หลักการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ
บํารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดของ ความนาเชื่อถือ
การวิเคราะหความพรอมใชงานและความสามารถใน
การบํารุงรักษา การหลอลื่น ระบบการบํารุงรักษา
แบบปองกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพ
เครื่องจักร ระบบการควบคุมและสงงานการ
บํารุงรักษา องคกร บุคลากร และทรัพยากรในการ
บํารุงรักษา ระบบการจัดการบํารุงรักษาโดยใช
คอมพิวเตอร การจัดการวงจรอายุเครื่องจักร การ
จัดทํารายงานดานการบํารุงรักษา และดัชนีวัด
รายวิชาเปด
ประสิทธิภาพการบํารุงรักษา การจัดตั้งระบบการ
ใหม
ซอมบํารุง
Industrial maintenance and total productive
maintenance (TPM) concepts, failure statistics,
reliability, maintainability and availability analysis,
lubrication, preventive maintenance system and
condition monitoring technologies, maintenance
control and work order system, maintenance
organization, personnel and resources,
computerized maintenance management system
(CMMS), life cycle management, maintenance
reports and key performance indexes,
maintenance system development
กลุมวิชาชีพเลือกวิศวกรรมอุตสาหการ
18 หนวยกิต
264323

กลุมวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการเลือก
264451
264452
264454
264455
264457
264458

กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Laws
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
การจัดการโครงการ
Project Management
การศึกษาความเปนไปได
Feasibility Study
วิศวกรรมคุณคา
Value Engineering
การยศาสตร
Ergonomics

12 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6) 264433

บทนําการยศาสตร สรีระมนุษยในลักษณะของระบบการ
ทํางาน อันมีโครงสรางกระดูกขอตอ กระดูกกลามเนื้อ ระบบ
เผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพที่เห็น ความสั่นสะเทือน
การออกแบบ อุปกรณ อันมีที่นั่ง ภาพแสดง และการควบคุม
ปจจัยมนุษยในดานการตรวจสอบอายุ การทํางานเปนกะ การ
จูงใจ และความเหนื่อยลา

Introduction to Ergonomics, work physiology and
anatomy, musculoskeletal, digestion and food energy
consumption system, nerve system, visual acuity,
vibration, design of equipment, seat and display, control
of human factors, age, shift work, motivation, and
fatigue

การยศาสตร
Ergonomics

3(3-0-6)

บทนําเกี่ยวกับการยศาสตร กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาเบื้องตน ชีวกลศาสตร การจัดทําฐานขอมูลทาง
สรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิสัมพันธ
ระหวางคนและเครื่องจักร การประยุกตใชการยศาสตร
สําหรับการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักร สถานี
งาน และสถานที่ปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม
Introduction to ergonomics, introduction to anatomy
and physiology, analysis of biomechanics, physiology
database making in industrial engineering, manmachine interaction, application of ergonomics for
designing tools, equipments, machines, workstations
and workplaces in industrial work

เปลี่ยนรหัสและ
คําอธิบาย
รายวิชา
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264459
264461

264462
264464
264465

264466

การประหยัดพลังงาน
Energy Conservation
การออกแบบและวิเคระหการทดลอง
Design and Analysis of Experiments

3(2-3-6)
3(3-0-6) 264331

การวางแผนทรัพยากรองคกร
3(3-0-6)
Enterprise Resource Planning
วิศวกรรมโลหะการ
3(2-3-6)
Metallurgy Engineering
การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 3(2-3-6) 264432
ผลิต และงานวิศวกรรม
Computer Aided Design,
Manufacturing and Engineering
หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพดวยคอมพิวเตอรการ
นําคอมพิวเตอรชวยในการสรางชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ
พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการควบคุมเชิงเลข
โครงสรางเครื่องจักร การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข
อุปกรณขับเคลื่อนระบบ การอินเทอโปเลทในระบบผลิต
วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกลที่ควบคุมดวย
คอมพิวเตอร การวิเคราะหคุณสมบัติทางกลของชิ้นงาน
หรือผลิตภัณฑ
Introduction in computer graphics, 3D solid and
surface modeling, fundamental innumerical control,
machine and mechanical hardware part programming,
algorithms forinterpolation and control, digital control,
NC programming, CNC machines
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Selected Topic in Industrial
Engineering
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transport
การขนถายวัสดุและการบรรจุภัณฑ
Material Handling and Packaging

3(3-0-6)

กฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
Legal Aspects for Logistics
ทฤษฎีเกมและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business Strategy

3(3-0-6) 264351

264475

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
Information Technology for Logistics

3(3-0-6) 264452

264476

การจัดการการจัดหา
Purcument Management

3(3-0-6) 264454

264471
264472
264473
264474

3(3-0-6) 264452
3(3-0-6) 264453

3(3-0-6) 264451

ปดรายวิชา
การออกแบบและวิเคระหการ
ทดลอง
Design and Analysis of
Experiments

3 (3-06) เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

ปดรายวิชา
การใชคอมพิวเตอรชวยในการ
3(2-3-6)
ออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม
Computer Aided Design,
Manufacturing and Engineering
หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพดวย
คอมพิวเตอร การนําคอมพิวเตอรชวยในการสราง
ชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการ
พื้นฐานของเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การเขียน
เปลี่ยนรหัสและ
โปรแกรมควบคุมเชิงเลข การอินเทอโปเลทในระบบ
คําอธิบาย
การผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกล
ควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร การวิเคราะห
รายวิชา
คุณสมบัติทางกลของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ
Introduction to computer graphics, 2D, 3D,
surface and solid computer modelling,
fundamental in numerical control machine,
numerical control programming, interpolation in
manufacturing system, machine control devices,
CNC machines, mechanical properties analysis of
work piece or product
ปดรายวิชา
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transport
การขนถายวัสดุและการบรรจุภัณฑ
Material Handling and
Packaging
กฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
Legal Aspects for Logistics
ทฤษฎีเกมและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business
Strategy
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิ
สติกส
Information Technology for
Logistics
การจัดการการจัดหา
Purcurement Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-06)
3 (3-0- เปลี่ยนรหัส
6) รายวิชา
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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464477
264481
264482
264483
264484
264485

275200

โลจิสติกสระหวางประเทศ
International Logistics
อิเล็กทรอนิกสและวงจรดิจิตอล
Electronic and Digital Circuit
การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Application
การออกแบบเครื่องจักรกล
Mechanical Design
ระบบการผลิตแบบยืดหยุน
Flexible Manufacturing System
ปญญาประดิษฐ
Artificail Intelligence

3(3-0-6) 264353

โลจิสติกสระหวางประเทศ
International Logistics
อิเล็กทรอนิกสและวงจรดิจิทัล
Electronic and Digital Circuit
การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Application

3(3-0-6)

การออกแบบเครื่องจักรกล
Mechanical Design

3(3-0-6)

3(2-3-6) 264371

ระบบการผลิตแบบยืดหยุน
Flexible Manufacturing System

3(2-3-6) รายวิชา

3(3-0-6) 264373

ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
อุตสาหการ
Artificail Intelligence for
Industrial Engineering
อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
Community Development
Voluntary for Engineers
การจําลองสถานการณ
3(2-3-6)
Simulation
การออกแบบและสรางตัวแบบการจําลอง
สถานการณ โดยอาศัยหลักความนาจะเปน หวงโซ
มาคอฟ และทฤษฎีแถวคอย ประยุกตใชกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจําลองสถานการณ แลวนํา
ผลลัพธที่ไดไปประกอบการตัดสินใจไดอยาง
เหมาะสม
Design and create simulation model based on
principle of probability, Markov chain and queuing
theory by using simulation software in order to
simulating result for decision making appropriately
การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Productivity
รายวิชาเปด
Improvement
ใหม
หลักการ แนวคิด ของการเพิ่มผลผลิต หลักการ
ของระบบการผลิตแบบโตโยตาและแบบลีน
เครื่องมือลีน เชน แผนผังสายธารคุณคา การ
บํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม ประสิทธิผลของ
เครื่องจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุนอยางรวดเร็ว เปน
ตน วิธีการนําระบบลีนไปใช หลักการพื้นฐานและ
วิธีการพัฒนาคุณภาพดวยวิธีซิกซิกมา
Principles and concepts of productivity
improvement, principles of TOYOTA production
system and lean production system, lean tools
such as value stream mapping, total productive
maintenance, overall equipment effectiveness and
quick changeover, lean implementation, basic
principle and implementation of quality
improvement by six – sigma

อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร
Community Development Voluntary
for Engineers

3(2-3-6) 264399

3(3-0-6) 264372
3(2-3-6) 264472
3(2-3-6) 264471

264332

264333

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

เปลี่ยนรหัส
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264431

264434

264435

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psycology
จิตวิทยาการทํางานเบื้องตน ความสําคัญ หลักการ
และแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม การทํางาน
รวมกันระหวางคนกับสภาพแวดลอมของงาน ปญหา
สุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของ
บุคคลในองคกร การทํางานรวมกันเปนทีมและเปน
องคกร ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมองคกรและความ
พึงพอใจในการทํางาน การติดตอสื่อสาร การ
ประสานงาน การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
การสรางขวัญและกําลังใจ เทคนิคการจูงใจ การ
สรางสัมพันธภาพที่ดีและมนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน การปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางาน ความรวมมืออันดีระหวางผูบริหาร
หัวหนางาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในที่ทํางาน
Fundamental of work psychology, importance,
principle and concept of industrial psychology, work
interaction between man and work environment,
mental health problems in industry, human behavior in
organization, team working, work organization,
attitude, value, organizational culture, and work
satisfaction, communication and cooperation, training
and human resource development, work recognition
and motivation, reward techniques, human relations,
instillingmind-set of safety, work participation

รายวิชาเปด
การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับ 3(2-3-6)
ใหม
งานวิศวกรรมอุตสาหการ
Computer Application for
Industrial Engineering
การประยุกตใชงานโปรแกรมสํานักงานสําหรับงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ เชน งานดานเอกสาร งานตาน
ตารางงาน การกําหนดสูตรคํานวณ การเก็บขอมูล
การผลิต เปนตน การประมวลผลและการวาง
แผนการผลิตอยางงาย
Office computer applications for industrial
engineering such as documentation, scheduling,
formula, producton data collection, basic data
processing and production planning
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสา
3(3-0-6)
หการกลุมวิชาการจัดการทาง
วิศวกรรมและระบบการผลิต
Selected Topics of Industrial
Engineering in Engineering
Management and Production
System
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
การสืบคนขอมูล การวิเคราะหดวยหลักวิชาทางการ
จัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การนําเสนอ
ความรูและการประยุกตใชในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ
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264455

264473

Interesting and new topics in industrial
engineering, data searching, data analysis based
on academic principles of engineering
management and production system, presenting
knowledges and application in industrial
engineering
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสา
3(3-0-6)
หการกลุมวิชาการจัดการโซอุปทาน
และโลจิสติกส
Selected Topics of Industrial
Engineering in Supply Chain
Management and Logistics
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสา
หการ การสืบคนขอมูล การวิเคราะหดวยหลักวิชา
ทางการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส การ
นําเสนอความรูและการประยุกตใชในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ
Interesting and new topics in industrial
engineering, data searching, data analysis based
on academic principles of supply chain
management and logistics, presenting knowledges
and application in industrial engineering
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสา
3(3-0-6) รายวิชาเปด
หการกลุมวิชาการควบคุมและการ
ใหม
ผลิตอัตโนมัติ
Selected Topics of Industrial
Engineering in Automatic
Production and Control
หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
การสืบคนขอมูล การวิเคราะหดวยหลักวิชาทางการ
ควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ การนําเสนอความรูและ
การประยุกตใชในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

264392

Interesting and new topics in industrial
engineering, data searching, data analysis based
on academic principles of automatic production
and control, presenting knowledges and
application in industrial engineering
ทักษะและประสบการณในวิชาชีพ 3 หนวยกิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
Skills and Experience in
Industrial Engineering
การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณและ
ทักษะในงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอุตสาหการใน
สถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in Industrial Engineering in private or
government sectors
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264492

264493

262300

การฝกงาน
6 หนวยกิต
Professional Training
การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณและ
ทักษะในงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอุตสาหการใน
สถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in Industrial Engineering in private or
government sectors
สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-Operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณและ
ทักษะในงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมอุตสาหการใน
ฐานะพนักงานฝกหัดในสถานประกอบการ องคกร
ภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in Industrial Engineering as a trainee รายวิชาเปด
in private or government sectors
ใหม
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
3(2-3-6)
เพื่อชุมชน
Creativity and Innovation for
Community
บทนําสูเครื่องยนตนวัตกรรม กระบวนการคิดอยาง
สรางสรรค การตีกรอบโจทยปญหาของชุมชน การ
ประยุกตใชความรูทางวิศวกรรมหรือสาขาที่
เกี่ยวของเพื่อหาวิธีการแกปญหาเชิงสรางสรรค การ
พัฒนาขอเสนอโครงงานขนาดเล็ก สําหรับผลิต
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
Introduction to innovation engine, process of
creative thinking, framing community problems,
process of applying knowledge on engineering and
related interdisciplinary for creative solution,
development of mini project proposal for
conducting innovation for community
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาของหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560

001111
001103
241151
242101
244101
261101

001112
003134
003136
004xxx
005173
241152
242102
261111
264101

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทย
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เขียนแบบวิศวกรรม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)

รวม

20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น*
พะเยาศึกษา*
กลุมวิชาพลานามัย
ทักษะชีวิต
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
กลศาสตรวิศวกรรม 1
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ
การใชงาน

รวม
หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2560
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

241151
242101
244101
261101
001101
001102

แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เขียนแบบวิศวกรรม
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม
รวม

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)

21 หนวยกิต

241152
244101
261111

แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
กลศาสตรวิศวกรรม 1

3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)

001103
003202
004101
264101

ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง

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

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ศิลปะในการดําเนินชีวิต
วัสดุวิศวกรรม
รวม
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005172
241253
261211
264201
264221
00xxxx
00xxxx

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555
ชั้นปท่ี 2
ภาคการศึกษาตน
การจัดการการดําเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
กลศาสตรวิศวกรรม 2
วัสดุวิศวกรรม
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก*

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2560
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

241253

แคลคูลัส 3

3(3-0-6)

001204
002202
003102
264201
264202

ภาษาอังกฤษกาวหนา
พหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
กรรมวิธีการผลิต
สถิติวิศวกรรม
รวม

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

รวม
21 หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหเลือกเรียน 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Engkish
for Academic Pueposes)

146200
226101
261221
262201
264202
00xxxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
กลศาสตรของของไหล
วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน
สถิติวิศวกรรม
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา *

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

262201

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน

4(3-3-8)

002201
004201

พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ความรอนและของไหล
กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
การควบคุมคุณภาพ
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

226101
261230
264211
264212
รวม
22 หนวยกิต
หมายเหตุ * ใหเลือกเรียน 275200 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร
(Community Development Voluntary for Engineers)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
22 หนวยกิต
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261232
261394
264301
264311
264312
264314
xxxxxx

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555
ชั้นปท่ี 3
ภาคการศึกษาตน
เทอรโมไดนามิกสพื้นฐาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
กรรมวิธีการผลิต 1
การวิจัยดําเนินงาน
การควบคุมคุณภาพ
วิศวกรรมความปลอดภัย
วิชาเลือกเสรี

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

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2560
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน

264311
2643xx
2643xx
2643xx
2643xx
xxxxxx

รวม

005171
264302
264313
264322
2643xx
2643xx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
ชีวิตและสุขภาพ
กรรมวิธีการผลิต 2
การศึกษาการปฏิบัติงานทาง
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกบังคับ
วิชาเลือกเสรี

19 หนวยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต

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

รวม

21 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต
(ไมนับหนวย
กิต)
6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
การฝกงาน

3(2-3-6)

ภาคการศึกษาปลาย

xxxxxx
261394
264312
264313
264314
264315
264391
2643xx

264391

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรม
อุตสาหการ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาเลือกเสรี
รวม

วิชาเลือกเสรี
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
การจัดการทางวิศวกรรม
วิศวกรรมเครื่องมือ
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

โครงงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 1
วิชาชีพเลือก

2643xx หรือ วิชาชีพเลือก
262300
รวม
ภาคการศึกษาฤดูรอน
264392
ทักษะและประสบการณใน
วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ

3(x-x-x)
1(0-3-2)
2(2-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22 หนวยกิต
3 หนวยกิต

รวม
3 หนวยกิต
หมายเหตุ สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและ
ประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เปนวิชาชีพเลือก
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แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555
ชั้นปท่ี 4
ภาคการศึกษาตน

264411
264423
264431
2644xx
264491

การวางแผนและควบคุมการผลิต
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
วิชาเอกบังคับ
สัมมนา

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

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2560
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ
ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เปนวิชาชีพเลือก

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ

3(3-0-6)

264491

โครงงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 2
สัมมนา
วิศวกรรมความปลอดภัย
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
การวิเคราะหตนทุนทาง
อุตสาหกรรม
วิชาชีพเลือก
รวม

1(0-3-2)

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค
เฉพาะ

3(3-0-6)

264411
264412
264413
264414
264xx

264411
264423
264431
2644xx
264491

รวม

13 หนวยกิต

การวางแผนและควบคุมการผลิต
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
วิชาเอกบังคับ
สัมมนา

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

3(x-x-x)
16 หนวยกิต
หรือ
สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264492 การฝกงาน หรือรายวิชา
264493 สหกิจศึกษา เปนวิชาชีพเลือก

146200
264491
264411
264412
264413
264414
264xx
264xx
xxxxxx

รวม

13 หนวยกิต

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

โครงงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการ 2
สัมมนา
วิศวกรรมความปลอดภัย
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
การวิเคราะหตนทุนทาง
อุตสาหกรรม
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
22 หนวยกิต
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แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555
ชั้นปท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย

2644xx
2644xx
2644xx
264492

2644xx
2644xx
2644xx
264492

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

แผนการศึกษาป พ.ศ. 2560
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ
ในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เปนวิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-2)

รวม

10 หนวยกิต

วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-3-2)

264xx
264xx

วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี
รวม

3(x-x-x)
9 หนวยกิต
หรือ
สําหรับนิสิตที่เลือกรายวิชา 264492 การฝกงาน หรือรายวิชา
264493 สหกิจศึกษา เปนวิชาชีพเลือก

264492
264493
รวม

10 หนวยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)

การฝกงาน*
สหกิจศึกษา*
รวม
หมายเหตุ * เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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ภาคผนวก ค
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

129

130

131

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษหลักสูตร
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133

134
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติ
ผูชวยศาสตราจารย จักรทอง ทองจักตุ
Assistant Professor Chakthong Thongchattu
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

จักรทอง ทองจักตุ
35401002XXXXX
ผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ตอ 3377
โทรศัพท
Iengin8@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตและ
อัตโนมัติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2543
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
จักรทอง ทองจัตุ (2558). การปรับ ปรุงผลิตภาพสําหรับการปลูกขาว, การประชุมวิชาการดานการ
พัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 6 ประจําป 2558.
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ประวัติ
ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร
Songwut Prakaiwichien
ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร
35709001XXXXX
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ตอ 3377
โทรศัพท
Songwutk2@yahoo.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประสบการณทํางานในสายวิชาชีพ
พ.ศ. 2536
วิศวกร
บริษัท ณรงคอุตสาหกรรม จํากัด
พ.ศ. 2536-2537
วิศวกร
บริษัท ศรีเจริญอุตสาหกรรม จํากัด
พ.ศ. 2538-2539
วิศวกร
บริษัท ยูนิมิตเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
พ.ศ. 2540-2541
หัวหนาแผนกวางแผนการผลิต
บริษัท สยามสเตนเลสสติล จํากัด
ผลงานวิชาการ
กิตติกร อาภัย สุรศักดิ์ ศรีปาน ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร และอธิคม บุญซื่อ (2559). การลดมลภาวะ
ฝุนละอองภายในโรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิก กรณีศึกษาโรงงานอิงอร เซรามิก จังหวัด
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

139
ลําปาง, การประชุม วิช าการขายงานวิศวรรมอุตสาหการประจํา ป พ.ศ. 2559, จังหวั ด
ขอนแกน, 625-632.
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ประวัติ
พงศวิทย พรมสุวรรณ
Pongwit Promsuwan
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

พงศวิทย พรมสุวรรณ
36599005XXXXX
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ตอ 3377
โทรศัพท
Pongwit.pr@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
พงศวิทย พรมสุวรรณ อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง และปารวี ทะนัน (2558). การวิเคราะห
และสร า งแบบจํ า ลองต น ทุ น ผลิ ต ชาอั ส สั ม โดยการใช โ ปรแกรมเชิ ง เส น : กรณี ศึ ก ษา
วิสาหกิจกลุมผลิตภัณฑชาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนศรีนาปาน-ตาแวน จังหวัด
นาน, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป 2558, กรุงเทพฯ
อโณทั ย กล า การขาย พงศ วิ ท ย พรมสุ ว รรณ และธเนศ ทองเดชศรี (2559). การบู ร ณาการ
กระบวนการในการพัฒ นาและจัด การโครงการดวยการวิเคราะหสวอตและโทวส การ
ประชุม วางแผนโครงการแบบซ็อพและวงจรเด็ม มิ่งเพื่อพั ฒนากําลังคนในรายวิชาอาสา
พัฒ นาชุ ม ชนสํ า หรั บ วิ ศ วกร, การประชุม ทางวิ ช าการระดับ ชาติ พะเยาวิ จัย ครั้ง ที่ 5,
จังหวัดพะเยา, 841-856
เอกชัย แผนทอง อโณทัย กลาการขาย และพงศวิทย พรมสุวรรณ (2559) แบบจําลองกําหนดการเชิง
เส น จํ า นวนเต็ ม ผสมสํ า หรั บ การวางแผนวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต กล ว ยหอมทองแปรรู ป :
กรณีศึกษา วิส าหกิจชุมชนกลวยหอมทองยัด เยียด จังหวัดพะเยา. การประชุม วิช าการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2559 ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ
โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน, เอกสารรวมบทความ, 18-24
อโณทัย กลาการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผนทอง พงศวิทย พรมสุวรรณ และพรณารายณ สมสัตย
(2556) การเพิ่ม อัต ราผลผลิต แผนใยบวบขัด ผิวธรรมชาติดวยวิธีการศึกษาเวลา. การ
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556, อําเภอพัทยา จังหวัด
ชลบุรี, 240
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ประวัติ
อธิคม บุญซื่อ
Athikom Boonsue
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

อธิคม บุญซื่อ
35599001XXXXX
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ตอ 3377
โทรศัพท
athikomb@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. 2541
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ประสบการณทํางานในสายวิชาชีพ
พ.ศ. 2542-2545
Production Engineer
บริษัท LTEC, นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
พ.ศ. 2541-2542
Mechanical Engineer
บริษัท ปญจพล พัลพ แอนด เปเปอร จํากัด, พระนครศรีอยุทธยา
ผลงานวิชาการ
กิตติกร อาภัย สุรศักดิ์ ศรีปาน ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร และอธิคม บุญซื่อ (2559). การลดมลภาวะฝุน
ละอองภายในโรงงานผลิต กระเบื้องเซรามิก กรณีศึกษาโรงงานอิงอร เซรามิ ก จังหวั ด
ลําปาง, การประชุม วิช าการขายงานวิศวรรมอุตสาหการประจํา ป พ.ศ. 2559, จังหวั ด
ขอนแกน, 625-632.
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อโณทัย กลาการขาย
Anothai Klakankhai
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

อโณทัย กลาการขาย
36501004XXXXX
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ตอ 3377
โทรศัพท
Anothai.kl@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (วิ ศ วกรรมระบบการผลิ ต และ
อัตโนมัติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
อโณทัย กลาการขาย สุชาติ แยมแมน วิชัย ฤกษภูริทัต และวิโรจน บุญอํานวยวิทยา (2556). การ
สํารวจความเห็นผูประกอบการเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศดวยวิธีซ็อฟ สําหรับ
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย
ครั้งที่ 1 วั น ที่ 12-13 มกราคม 2555 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา, เอกสารกําหนดการและบทคัดยอ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 1, 308
อโณทัย กลาการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผนทอง พงศวิทย พรมสุวรรณ และพรณารายณ สมสัตย
(2556) การเพิ่ม อัต ราผลผลิต แผนใยบวบขัด ผิวธรรมชาติดวยวิธีการศึกษาเวลา. การ
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556, อําเภอพัทยา จังหวัด
ชลบุรี, 240
พงศวิทย พรมสุวรรณ อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผน ทอง และปารวี ทะนันไชย (2558) การ
วิเคราะหและสรางแบบจําลองตนทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใชโปรแกรมเชิงเสน: กรณีศึกษา
วิสาหกิจกลุมผลิตภัณฑชาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนศรีนาปาน-ตาแวน จังหวัด
นาน. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป 2558 ณ โรงแรมดิเอม
เมอรัลด กรุงเทพฯ
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อโณทั ย กล า การขาย พงศ วิ ท ย พรมสุ ว รรณ และธเนศ ทองเดชศรี (2559) การบู ร ณาการ
กระบวนการในการพัฒ นาและจัด การโครงการดวยการวิเคราะหสวอตและโทวส การ
ประชุม วางแผนโครงการแบบซ็อพและวงจรเด็ม มิ่งเพื่อพั ฒนากําลังคนในรายวิชาอาสา
พั ฒ นาชุ ม ชนสํ า หรั บ วิ ศ วกร. การประชุม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ พะเยาวิ จั ย ครั้ ง ที่ 5
ระหวางวัน ที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม พระยางํา เมือง มหาวิทยาลั ย
พะเยา, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ, 841-856
เอกชัย แผนทอง อโณทัย กลาการขาย และพงศวิทย พรมสุวรรณ (2559) แบบจําลองกําหนดการเชิง
เส น จํ า นวนเต็ ม ผสมสํ า หรั บ การวางแผนวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต กล ว ยหอมทองแปรรู ป :
กรณีศึกษา วิส าหกิจชุมชนกลวยหอมทองยัด เยียด จังหวัดพะเยา. การประชุม วิช าการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2559 ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ
โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน, เอกสารรวมบทความ, 18-24
อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง เอราวิล ถาวร และคมกฤต เมฆสกุล (2559) การเปรียบเทียบ
การประเมินทาทางการทํางานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกลามเนื้อ
และกระดู ก จากการทํ า งานในพนั ก งานขับ รถโดยสารสาธารณะ. การประชุ ม วิ ช าการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป พ.ศ. 2559 ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ
โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน, เอกสารรวมบทความ, 563-569
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อัจฉราวดี แกววรรณดี
Adcharawadee Keawwandee, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

อัจฉราวดี แกววรรณดี
36599001XXXXX
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ตอ 3377
โทรศัพท
adcharawadee@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
Doctor of Philosophy (Industrial and Systems Engineering)
University of Oklahoma, United States
พ.ศ. 2546
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
Kaewwandee, A. & Grant, F.H. (2015) The Management of Research Agendas. Proceedings of the
2015 International Conference on Innovation, Management and Industrial Engineering,
Sapporo, Japan.
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เอราวิล ถาวร
Erawin Thavorn
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

เอราวิล ถาวร
26501000XXXXX
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ตอ 3377
โทรศัพท
Erawin.th@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง เอราวิล ถาวร และคมกฤต เมฆสกุล (2559) การเปรียบเทียบ
การประเมินทาทางการทํางานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกลามเนื้อ
และกระดู ก จากการทํ า งานในพนั ก งานขับ รถโดยสารสาธารณะ. การประชุ ม วิ ช าการ
ขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป พ.ศ. 2559 ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ
โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน, เอกสารรวมบทความ, 563-569.
เอราวิล ถาวร ตฤณ ทองปลิว และธีระเมต ศรีสุขวสุ (2558) การปรับปรุงคุณภาพการกลึงโลหะเกรด
SCM 415 ดวยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล กรณีศึกษาโรงปฏิบัติการสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการแหงชาติ พะยาวิจัย ครั้งที่
4. มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 592-598.
เอราวิล ถาวร ทรงพล ผัดวงศ และขวัญนิธี คําเมือง (2557) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงาน
ไฟฟาในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม AA6063 ดวยเครื่องกัดอัตโนมัติ. วารสารวิศวกรรม
สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 9(2): 33-37.
อภิศักดิ์ วิทยาประภากร เอราวิล ถาวร และพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล (2557) ตัวแบบสําหรับการแกไข
ปญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคนในกรณีกําหนดเปาหมายใหแกพนักงานแตละ
คนมี ระยะการเดิ นทางนอยที่สุด . การประชุม วิช าการด า นการวิจั ยดํ าเนิน งานแห ง ชาติ
ประจําป 2557. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 229-234.
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จักรทอง ทองจักตุ เอราวิล ถาวร ทรงพล ผัดวงศ และภานุ บูรณจารุกร (2557) การศึกษาปจจัยเพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรมเกษตรและระบบโลจิส ติ ก ส จั ง หวั ด พะเยาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง. การกระชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวีดเชียงราย, 641-654.
เอราวิล ถาวร เกษตร เกตุชู และอนงค ถาวร (2556) แนวทางการลดคาใชจายวัสดุสิ้นเปลืองแผนก
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา. การประชุมวิชาการแหงชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3.
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 2-11.
ชันณรงค แสงก่ํา ศิรชิ ัย ทองสะดี และเอราวิล ถาวร (2556) การวางแผนบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
โดยใชหลักการบํารุงรักษาเชิงปองกัน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการ
ดานการพัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานคร.
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ประวัติ
เอกชัย แผนทอง
Aekachai Pantong
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
สถานที่ทํางาน

เอกชัย แผนทอง
15506000XXXXX
อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ตอ 3377
โทรศัพท
ote_ie@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2552
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จังหวัดพะเยา
ผลงานวิชาการ
คมกฤต เมฆสกุล และเอกชัย แผนทอง (2556) การศึกษาการนําระบบมาตรฐานการบริหารความ
เสี่ยง ISO 31000 ไปใชในโรงปฏิ บัติ การวิ ศวกรรมอุ ต สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย พะเยา. การประชุม วิชาการขายงานวิศวกรรมอุต สาหการ ประจําป พ.ศ.
2556
อโณทัย กล า การขาย บั น เทิ ง ยานะ เอกชั ย แผน ทอง พงศวิท ย พรมสุ ว รรณ และพรณารายณ
สมสัตย (2556) การเพิ่มอัตราผลผลิตแผนใยบวบขัดผิวธรรมชาติดวยวิธีการศึกษาเวลา.
การประชุม วิ ช าการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจํ าป พ.ศ. 2556, อําเภอพั ท ยา
จังหวัดชลบุร,ี 240
เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2556) การวางแผนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยใช
แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร : กรณี ศึ ก ษาอํ า เภอดอกคํ า ใต จั ง หวั ด พะเยา. การ
ประชุม สั มมนาเชิงวิ ชาการประจํา ป 2556 ครั้ง ที่ 13 ดา นการจั ด การโลจิ สติ กสแ ละโซ
อุปทาน, 169-174.
อภิ ศั ก ดิ์ วิ ท ยาประภากร เอกชั ย แผ น ทอง และพี ร ยุ ท ธ ชาญเศรษฐิ กุ ล (2556) ตั ว แบบทาง
คณิตศาสตรสําหรับแกไขปญหาการเดินทางพนักงานขายโดยการจําลองการไหลของวัตถุ.
การประชุมวิชาการประจําป 2556 ครั้งที่ 13 ดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุป ทาน,
467-473.
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เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2556) การวางแผนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยใช
แบบจํ า ลองทางคณิต ศาสตร : กรณีศึกษาอํา เภอดอกคํ า ใต จังหวัด พะเยา. Thai VCML
Journal Volume 7 No.1 June 2014, 9-16.
เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2558) แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสม
สําหรับการวางแผนการผลิตน้ําแข็ง กรณีศึกษา: โรงน้ําแข็ง พีแอนดพี พีรพัทธ ลําปาง.
การประชุมวิชาการดานการวิจัยดําเนินงานแหงชาติ ประจําป 2558, 26-31.
พงศวิทย พรมสุวรรณ อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง และปารวี ทะนัน(2558). การวิเคราะห
และสร า งแบบจํ า ลองต น ทุ น ผลิ ต ชาอั ส สั ม โดยการใช โ ปรแกรมเชิ ง เส น : กรณี ศึ ก ษา
วิสาหกิจกลุมผลิตภัณฑชาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนศรีนาปาน-ตาแวน จังหวัด
นาน. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป 2558 ณ โรงแรมดิเอม
เมอรัลด กรุงเทพฯ
เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2558) แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสม
สํ า หรั บ วางแผนการจั ด หาวั ต ถุดิ บ และผลิ ต ในโซ อุ ป ทานน้ํ า ผลไม แ ปรรู ป : กรณี ศึ ก ษา
โรงงานผลิตน้ําผลไม. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจํ าป พ.ศ.
2558.
เอกชัย แผนทอง ขรรคชัย ตั้นเมฆ และสมชาย ธนะ (2559) การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิต
อาหารสัตวในโซอุปทานการผลิตโคขุน โดยการประยุกตใชแบบจําลองกําหนดการเชิงเสน
จํานวนเต็ มผสม: กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุนดอกคํ าใต จังหวัด พะเยา. การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2559.
ผลงานวิจัย
เอกชัย แผนทอง (2557) การศึกษาและจัดการหวงโซอุปทานการผลิตโคขุนเพื่อรองรับยุทธศาสตรโค
เนื้อของประเทศไทยภายใตชื่อตราสิน ค า โคขุนดอกคํ าใต กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุ น
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา. โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร.
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ภาระการสอน
ชั่วโมง / ปการศึกษา
2560 2561 2562

2563 2564

วศ.ม.

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ,บ,

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

360

360

360

360

360

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

ลําดับ ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ

1*

นายจักรทอง ทองจัตุ

35401002xxxxx

ผูชวย
ศาสตราจารย

2*

นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

35709001xxxxx

เจาธนบุรี

3

นายพงษวิทย พรมสุวรรณ

36599005xxxxx

4*

นายอธิคม บุญซือ่

35599001xxxxx

5

นายอโณทัย กลาการขาย

35601004xxxxx

6*

นางสาวอัจฉราวดี แกววรรณดี 36599001xxxxx

7

นายเอราวิล ถาวร

25601000xxxxx

8*

นายเอกชัย แผนทอง

15506000xxxxx

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วศ,บ

วิศวกรรมไฟฟา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วศ.ม.

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ,บ,

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Ph.D.

Industrial and Systems Engineering

University of Oklahoma

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ.ม.

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ.ม.

วิศวกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วศ,บ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ช
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
(เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

ภาคผนวก ซ
การจัดกลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะในสาขาวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการไม
นอยกวา 4 แขนงยอย
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การจัดกลุมวิชาแกนและวิชาชีเฉพาะในสาขาวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประกอบดวย แขนงวิชาไมนอยกวา 4 แขนงวิชายอย ดังนี้
1) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Manufacturing Process)
264211

กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง
Advance Manufacturing Processes
264313 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tool Engineering
264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Laboratory
264432 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลิต และงานวิศวกรรม
Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering
264364 การผลิตอัตโนมัติ
Manufacturing Automation
264364 ระบบการผลิตแบบยืดหยุน
Flexible Manufacturing System
2) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Saety)
264322

การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ
Industrial Work Study
264412 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
264431 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
264433 การยศาสตร
Ergonomics
3) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems)
264211

การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
264323 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
Maintenance Engineering

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

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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4) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economics and Finance)
264324

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
264414 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Cost Analysis
5) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operation Management)
264312
264314
264315

การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design

264333 การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
Industrial Productivity Improvement
264341 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
Inventory nad Warehouse Management
264454 การจัดการการจัดหา
Procurement Management
6) กลุมความรูทางสถิติศาสตรประยุกต

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

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

264321

การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Research
264331 การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง
3(3-0-6)
Design and Analysis of Experiments
264332 การจําลองสถานการณ
3(2-3-6)
Simulation
7) ความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial
Engineering Techniques)
264311
264391

การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Programming
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1

3(2-3-6)
1(0-3-2)
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Industrial Engineering Project I
264434 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Computer Application for Industrial Engineering
264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Project II
8) กลุมความรูดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain)
264342

การขนสงและกระจายสินคา
Transportation nad Distribution
264343 การออกแบบระบบขนถายวัตถุดิบ
Material Handling Systems Design
264344 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chan Management
264351 กฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
Legal Aspects for Logistics
264352 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
Information Technology for Logistics
264353 โลจิสติกสระหวางประเทศ
International Logistics
264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business Strategy
264452 การขนถายตอเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Trasport
264453 การขนถายวัสดุและบรรจุภัณฑ
Material Handling and Packaging
9) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต (Applied Mechanics)
264361

หุนยนตและเครื่องกลวิทัศน
Industrial Robotics and Machine Vision
264362 ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ
Computer System and Interfacing
264363 ระบบควบคุมและแบบจําลอง
Modeling and Control Systems
264372 อิเล็กทรอนิกสและวงจรดิจิตอล

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

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

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

167
264373
264471
264472

Electronic and Digital Circuit
ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
Artificial Intelligence for Industrial Engineering
การออกแบบเครื่องจักรกล
Mechanical Design
การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Application

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

แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิศวกรรมศาสตร

มคอ. 02

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Industrial Engineering
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
(ภาษาอังกฤษ) B.Eng. (Industrial Engineering)
หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา
☑ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ.........................
ประเภทของหลักสูตร
☑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
☑ ปริญญาตรีทางวิชาการ
ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
ปริญญาตรีปฏิบัติการ
ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ
3. สถานสภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน เดือน.............................................พ.ศ. .......................
☑ หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ
☑ เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2551...........................................................................

☑ ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2555
4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
☑ ไดพิจารณากลั่น กรองโดยคณะกรรมการวิช าการ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ครั้ง ที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
☑ ไดพิจารณากลั่น กรองโดยคณะกรรมการบริห าร มหาวิทยาลั ย พะเยา การประชุมเวี ย น
ครั้งที่ 123(7/2560) เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
☑ ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
5. แนวทางที่ใชพัฒนาหลักสูตร
☑ เปนไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
☑ เปนไปตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
☑ เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต (ระบุ) …………………………………………………………
อื่นๆ(ระบุ).................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
☑ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช
☑ หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)......................................................
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................................
7.3 การรับผูเขาศึกษา
รับเฉพาะนิสิตไทย
รับเฉพาะนิสิตตางชาติ
☑ รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น

☑ เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.....................................................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน..............................................................................
เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการรวม
รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน)
7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา
☑ ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรอุตสาหการ หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพ ควบคุม
ระบบสายการผลิต ควบคุมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ซอมบํารุง การประเมินโครงการ
และการเงิน นักออกแบบและสรางผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑ ฯลฯ
8.2 วิศวกรโลจิสติกส หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน คลังสินคา สินคาคงคลัง กระจายสิน คา
จัดซื้อจัดหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
8.3 วิศวกรแมคคาทรอนิกส หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน นักประดิษฐหุนยนต นักพัฒนาระบบ
อัจฉริยะ
8.4 ผู ช ว ยผู จั ด การ หรื อ ผู จั ด การฝ า ยต า งๆ เช น ฝ า ยการผลิ ต ฝ า ยควบคุ ม คุ ณ ภาพ ฝ า ย
คลังสินคา ฝายซอมบํารุง ฝายจัดซื้อ ฝายกระจายสินคา ฝายโลจิสติกสฝายวิจัยและพัฒนา
ฯลฯ
8.5 ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
8.6 ขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรอุตสาหการ
8.7 ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
☑ สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
☑ สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา
☑ สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................................................
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
☑ เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
7. มี คุณ ธรรม จริย ธรรม มี สั ม มาคารวะ รู จั ก กาลเทศะ และทํ า หนา ที่ เ ป น พลเมื อ งที่ ดี
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
8. มี ความรูใ นศาสตรที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละปฏิ บั ติ สามารถประยุ ก ตใ ช ศ าสตร
ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
ไปได
9. มี ความใฝ รูใ นองค ค วามรู แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง
สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสู งขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ
10. คิดเปน ทําเปน มีความคิด ริเ ริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขป ญหาไดอ ย าง
เหมาะสม
11. มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน
เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน
12. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง
เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
2. แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
☑ มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
☑ มีกลยุทธในการดําเนินการ
☑ มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
☑ ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)..............................................................
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
..ไมมี..........................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
☑ มีภาคฤดูรอ น จํานวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห
ไมมีภาคฤดูรอ น
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
☑ วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)........................
2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
☑ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
☑ ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา
☑ มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร รวม 240 คน
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
☑ แบบชั้นเรียน

แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก(E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ)............................................................
2.6 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
☑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 147 หนวยกิต
☑ แบบศึกษาเต็มเวลา
แบบศึกษาบางเวลา

ใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษา
ใหศึกษาไดไมเกิน..............ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน.............ภาคการศึกษา

3.2 โครงสรางหลักสูตร
☑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
☑ หมวดวิชาเฉพาะ 111 หนวยกิต
☑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน 50 หนวยกิต
☑ กลุม่ วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต
☑ กลุม่ วิชาพื้นฐานทางภาษา 3 หนวยกิต
☑ กลุม่ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 26 หนวยกิต
☑ วิชาเฉพาะดาน 61 หนวยกิต
☑ กลุม่ วิชาแกน 31 หนวยกิต
☑ วิชาชีพบังคับ 12 หนวยกิต
☑ วิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต
☑

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
3.3.1 อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิการศึกษา

3540100281109

ผูชวยศาสตราจารย นายจักรทอง ทองจัตุ

3570900166037

อาจารย

นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร

3559900153146

อาจารย

นายอธิคม บุญซื่อ

3659900100106

อาจารย

1550600035089

อาจารย

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

วศ.ม.
วศ.บ.
นางสาวอัจฉราวดี แกววรรณดี Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
นายเอกชัย แผนทอง
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial and Systems Engineering
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมการจัดการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
The University of Oklahoma, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ป
2549
2543
2540
2535
2551
2541
2558
2546
2544
2555
2552

4. การฝกประสบการณภาคสนาม
☑ มี ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ฝกงานและสหกิจศึกษา
ไมมี
5. การทําการวิจัย
มี
☑ ไมมี
หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
1. สามารถมองภาพรวมของกระบวนการ 1. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
ทํางานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
เพื่อทําการวินิจฉัยหาปญหา เรียงลําดับ
ระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต โดยมุงเนนการ
ความสําคัญ และระบุถึงปญหาที่ควรไดรับ วินิจฉัยภาพรวมของปญหาตามองคความรูรายวิชา
การแกไขได โดยคํานึงถึงขอจํากัดและความ 2. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
เปนไปได
รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย
การบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3. กําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2
2. สามารถสรางทางเลือกในการแกไข
1. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
ปญหาและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
ทั้งในทางสังคม กฎหมาย สิ่งแวดลอม และ ระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต โดยมุงเนนการ
เศรษฐศาสตร เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ วินิจฉัยภาพรวมของปญหาตามองคความรูรายวิชา
เหมาะสม
2. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย
การบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3. กําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2

คุณลักษณะพิเศษ
3. สามารถบูรณาการหลักการและทฤษฎี
ทางวิศวกรรมอุตสาหการรวมกับซอฟแวรที่
เหมาะสมกับการแกไขปญหา
4. สามารถนําเสนอผลงานไดอยางมีความ
นาเชื่อถือและโนมนาวใหเกิดความสนใจ
ตลอดจนสามารถรวบรวมและวิเคราะหผล
ตอบกลับเพื่อนําไปสูการปรับปรุง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
1. การกําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264311 การ
เขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ, และ 264413
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต โดยมุงเนนการ
วินิจฉัยภาพรวมของปญหาตามองคความรูรายวิชา
2. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย
การบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3. กําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2

2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
☑ มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน
☑ มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม 3 ดาน ดังนี้
1. สุนทรียภาพ
2. ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
3. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพั ฒนามาตรฐานผลการ
เรียนรูใหแกนิสิต
☑ มี
ไมมี
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. เกณฑการใหระดับคะแนน
☑ เกณฑการวัดผล ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม

เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี -ระบุ).......................................................................
เกณฑอื่น ๆ (ถามี – ระบุ)...................................................................................
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
☑ มี
1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
1.2 การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ ใช ใ นการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต
1.3 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนิสิต
2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตหลังสํ าเร็จการศึกษา เพื่ อ
นํ า มาใชป รับปรุง กระบวนการการเรีย นการสอนและหลั ก สู ต ร รวมทั้งการประเมิ น คุ ณภาพของ
หลักสูตรใชการประเมินจาก
2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.3 การประเมิ น จากสถานศึ ก ษาอื่ น ถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจในด า นความรู ความพร อม และ
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่งิ ขึ้น
2.5 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
☑ เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
☑ ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

☑ เกณฑอื่น ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
☑ มี
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวอาจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่สอน
1.2 รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปนการ
พัฒนาการสอนของอาจารย
ไมมี
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
☑ มีการพัฒนาดานวิชาการ
☑ การพัฒนาดานวิชาชีพ
☑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
☑ การพัฒนาการวัดและการประเมินผล
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาทีมีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึก ษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู
บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ผลงานวิจัยของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
3. นิสิต
การรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต

มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และ
ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต)
4. คณาจารย
มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม
มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส
อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เชน
มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้ง
ความพรอ มทางกายภาพและความพรอ มของอุป กรณ เ ทคโนโลยี และสิ่ งอํา นวยความสะดวกหรื อ
ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน 12 ตัวบงชี้ ดังนี้
☑ สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 12 ตัวบงชี้

☑ สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวน 12 ตัวบงชี้
มีตัวบงชี้เพิ่มเติม ขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ............ ตัวบงชี้
มีตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ..........................ตัวบงชี้

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน

การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
การสอบถามจากนักศึกษา
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ
ประเมินผล และการใชสื่อการสอน
ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เชน
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
รับรองความถูกตองของขอมูล

(รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่........เดือน..................พ.ศ. ......
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ผลงานวิชาการ
คมกฤต เมฆสกุล และเอกชัย แผนทอง (2556) การศึกษาการนําระบบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ISO
31000 ไปใชในโรงปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา.
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556
อโณทั ย กล า การขาย บั น เทิ ง ยานะ เอกชั ย แผ น ทอง พงศ วิ ท ย พรมสุ ว รรณ และพรณารายณ
สมสัตย (2556) การเพิ่มอัต ราผลผลิตแผน ใยบวบขัด ผิวธรรมชาติดวยวิธีการศึกษาเวลา. การ
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556, อําเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี,
240
เอกชั ย แผ น ทอง และอภิ ศัก ดิ์ วิ ท ยาประภากร (2556) การวางแผนการผลิ ต ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว โ ดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร: กรณีศึกษาอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา. การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการประจําป 2556 ครั้งที่ 13 ดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน, 169-174.
อภิศักดิ์ วิทยาประภากร เอกชัย แผนทอง และพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล (2556) ตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับ
แกไขปญหาการเดินทางพนักงานขายโดยการจําลองการไหลของวัตถุ. การประชุมวิชาการประจําป
2556 ครั้งที่ 13 ดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน, 467-473.

เอกชั ย แผ น ทอง และอภิ ศัก ดิ์ วิ ท ยาประภากร (2556) การวางแผนการผลิ ต ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว โ ดยใช
แบบจํ าลองทางคณิต ศาสตร: กรณีศึกษาอํ า เภอดอกคํ าใต จัง หวัดพะเยา. Thai VCML Journal
Volume 7 No.1 June 2014, 9-16.
เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2558) แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสมสําหรับ
การวางแผนการผลิต น้ํ า แข็ง กรณีศึ ก ษา: โรงน้ํ าแข็ง พีแ อนด พี พี รพั ทธ ลํา ปาง. การประชุ ม
วิชาการดานการวิจัยดําเนินงานแหงชาติ ประจําป 2558, 26-31.
พงศวิทย พรมสุวรรณ อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง และปารวี ทะนัน(2558). การวิเคราะหและ
สรา งแบบจํ า ลองต น ทุน ผลิต ชาอั ส สัม โดยการใชโ ปรแกรมเชิง เส น : กรณี ศึก ษา วิส าหกิ จ กลุ ม
ผลิตภัณฑช าและสง เสริม การทองเที่ย วเชิงนิเ วศนศรีน าปา น-ตาแวน จังหวั ด นาน. การประชุ ม
วิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ
เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2558) แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสมสําหรับ
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตในโซอุปทานน้ําผลไมแปรรูป: กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ําผลไม.
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2558.
เอกชัย แผนทอง ขรรคชัย ตั้นเมฆ และสมชาย ธนะ (2559) การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตอาหาร
สัตวในโซอุปทานการผลิตโคขุน โดยการประยุกตใชแบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสม:
กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุนดอกคําใต จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการระดั บชาติ พะเยา
วิจัย ครั้งที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2559.
ผลงานวิจัย
เอกชัย แผนทอง (2557) การศึกษาและจัดการหวงโซอุปทานการผลิตโคขุนเพื่อรองรับยุทธศาสตรโคเนื้อของ
ประเทศไทยภายใตชื่อตราสินคา โคขุนดอกคําใต กรณีศึกษากลุมผูเลี้ย งโคขุ นอําเภอดอกคํา ใต
จังหวัดพะเยา. โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร.

