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หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

Bachelor of Engineering Industrial Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0903 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาวิศวกรรม 

อตุสาหการ 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Industrial Engineering 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ชื่อยอ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ)  : B.Eng. (Industrial Engineering) 
 

3. วชิาเอก 

 ไมมี 
 

4. จํานวนหนวยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนไมนอยกวา 147 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปรญิญาตร ี4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรปรญิญาตรทีางวชิาการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

      ภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศกึษา 

      รบันิสติไทย หรอืนสิิตตางชาตท่ีิมทัีกษะการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

      ไมมี 
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 5.6 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศกึษา 

      ใหปริญญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอนภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจําคณะวศิวกรรมศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครัง้ท่ี 13/2559 วันท่ี 26 เดอืน กันยายน พ.ศ 2559 

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครัง้ท่ี 10/2560 วันท่ี 5 เดือน มถุินายน พ.ศ. 2560 

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน 

ครัง้ท่ี 123 (7/2560) เมื่อวนัที่ 21 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2560 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 

    วันที่ 16 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

  6.6 สภาวชิาชีพ................................. รับรองหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศกึษา 2562 
 

8. อาชพีท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

1. วิศวกรอุตสาหการ หรือดานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพ ควบคุม

ระบบสายการ ผลิต ควบคุมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ซอมบํารุง การประเมินโครงการและ

การเงิน นักออกแบบและสรางผลิตชิ้นสวนและผลติภัณฑ ฯลฯ 

2. วิศวกรโลจิสติกส หรือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน คลังสนิคา สนิคาคงคลัง กระจายสินคา จัดซ้ือ

จัดหา เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ 

3. วิศวกรแมคคาทรอนิกส หรือดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน นักประดิษฐหุนยนต นักพัฒนาระบบ

อจัฉริยะ 

4. ผูชวยผูจัดการ หรือผูจัดการฝายตางๆ เชนฝายการผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายคลังสินคา 

ฝายซอมบํารงุ ฝายจัดซ้ือ ฝายกระจายสนิคา ฝายโลจสิตกิสฝายวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 

5. ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 

6. ขาราชการ หรอืพนักงานของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรอุตสาหการ 

7. ศึกษาตอในระดับบัณฑติศึกษา 
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9. ช่ือ – นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตาํแหนงทาง

วชิาการ 
คณุวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

1 นายจักรทอง ทองจัตุ 35401002XXXXX ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลิต

และอัตโนมัติ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 

 

2543 

2 นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร 35709001XXXXX อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา

ธนบุรี 

2535 

3 นายอธิคม บุญซื่อ 35599001XXXXX อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 

2541 

4 นางสาวอัจฉราวดี แกววรรณดี 36599001XXXXX อาจารย Ph.D. Industrial and Systems 

Engineering 

The University of Oklahoma, United 

State of America 

2558 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

5 นายเอกชัย แผนทอง 15506000XXXXX อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 เนื่องดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น เปน

แผนพัฒนาที่ภาคีทุกภาคสวนในสังคมไทยทุกระดับไดมสีวนรวมดําเนินการเพ่ือมุงสู “ความมั่นคง ม่ังค่ัง 

และยั่งยืน” ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการ

พัฒนาประเทศ ในหวงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คาดวาประเทศไทยจะยังคงอยูในชวงของการ

ปฏิรูปประเทศเพื่อแกไขปญหาพื้นฐานในดานตางๆ ที่ส่ังสมมาทามกลางสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเชื่อมโยงกันใกลชิดมากข้ึนเปนสภาพไรพรมแดน การแขงขันดาน

เศรษฐกิจจะเขมขนมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วอันจะกระทบตอชีวิตความเปนอยูในสังคม

และการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ดังนัน้ประเทศไทยจึงอาจประสบสภาวะแวดลอมและ

บริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 

กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย

ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคม เปนตน ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสรางการผลิตของไทยซ่ึงไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสู

ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจําเปนตองยึด

กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังน้ี การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง, คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม, การสนับสนุนและสงเสรมิแนวคิด

การปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสูความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

นอกจากนี้อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เน่ืองจากตางประเทศมี

พลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวาง

ประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและ

ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 IMD 

(International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที่  30 จาก 61 ประเทศ การ

ปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตท่ีมี

การใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการยกระดับกระบวนการผลติแบบอัตโนมัติ

ไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานมากยิ่งขึ้น โดยมุมมองจาก คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ(สศช.) ไดมุงประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญเพ่ือผลักดันให ประเทศไทยเปนประเทศรายได

สูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความ

เปนชาตกิารคาและบรกิาร (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอนิทรยีและเกษตร

ปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
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 นอกจากนี้แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 – 

2560 ซึ่งมุงเนนการพัฒนาอยางตอเน่ืองจากแผนเดิม โดยมองการเคล่ือนตัวของเศรษฐกิจโลกยายมา

อยูที่เอเชียโดยเฉพาะในกลุมประเทศเพ่ือนบานและอาเซียน สงผลใหประเทศไทยสามารถวาง

ยุทธศาสตรการแขงขันและการพัฒนาความเช่ือมโยงรวมถึงการบรหิารความสัมพันธกับประเทศเพ่ือน

บาน ครอบคลุมตัง้แตกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) ขยายไปสูภูมภิาคอาเซียน (ASEAN) 

และกลุม ASEAN+3 (จีน เกาหลีใต และญ่ีปุน) และ ASEAN+6 (จีน เกาหลี ญ่ีปุน ออสเตรเลีย อินเดีย 

และนิวซีแลนด) ซ่ึงประกอบดวย 3 ภารกิจท่ีสําคัญไดแก การสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ

ไทยในโซอุปทาน (Supply Chain Enhancement) การยกระดับประสิทธิภาพระบบอํานวยความสะดวก

ทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) และการพัฒนาปจจัยสนับสนุน (Capacity Building and 

Policy Driving Mechanism) ซึ่งศักยภาพของจังหวัดพะเยาดานโลจิสติกสและภูมิประเทศท่ีมีแนว

ชายแดนตดิตอกับแขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากทิศเหนอืไปทิศ

ใต ตั้งแตอําเภอเชียงคําถึงอําเภอภูซางติดตอกับเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว รวมทั้งสิ้น 44 

กิโลเมตร โดยในป พ.ศ. 2536 จังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยไดประกาศเปด

จุดผอนปรนชายแดนไทย – ลาว บานฮวก เพ่ือผอนปรนการคาขายและการสัญจรไปมาของประชาชน

บริเวณชายแดนไทย – สปป.ลาว โดยเฉพาะการประชุมครั้งท่ี 8 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2555 ณ แขวง

ไซยะบุลี สปป.ลาว มีมติรวมกันพัฒนาในหลายประเด็น ไดแก การเรงรัดผลักดันการยกระดับจุดผอน

ปรนบานฮวก อําเภอภูซาง ขึ้นเปนจุดผานแดนถาวรและดานประเพณีบานปางมอน เมอืงคอบ แขวงไซ

ยะบุลี ขึ้นเปนดานสากลและเห็นชอบสนับสนุนโครงการจัดต้ังวงกลมเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา – จังหวัด

นาน – แขวงไซยะบุลี – หลวงพระบาง – แขวงอุดมไช ใหเกิดขึ้นพรอมรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการ

ประสานงานวางแผนรวมกัน โดยมีเปาหมายใหผูประกอบการของจังหวัดพะเยาและแขวงไซยะบุลี มุง

สรางเครือขายพัฒนาดานธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันอํานาจการเจรจาตอรองพรอม

ขยายตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับวาจังหวัดพะเยามีแนวทางการพัฒนาดานโลจิ

สตกิสรวมกับประเทศเพื่อนบานอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

 การปฏวัิตอิุตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 หรอืท่ีรูจกักันในนามอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เริ่มตนมา

จากนโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติของประเทศเยอรมันนีที่ประกาศใชในป พ.ศ. 2556 เปนการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมสูยุคที่ 4 ท่ีขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งในดานการผลิต การบริการ และโลจิสติกส ดวย

เทคโนโลยอีัตโนมัติควบคูไปกับหุนยนตอัจฉริยะและเช่ือมโยงเขากับเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง

ปรากฎอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศไทยระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ท่ี 12 แสดงใหเห็นถึงแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในแวดวงอุตสาหกรรม โดยการผสมผสาน

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมอุตสาหกรรมมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนทางดานการจัดการกระบวนการผลิต การจัดการ

ทางดานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ

ผลิต การบริหารความเสี่ยง และการจัดการทางโลจสิติกส เปนตน ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงการเพ่ิมความยืดหยุนของกระบวนการตางๆ ในงาน

อุตสาหกรรม นอกจากน้ี แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาการศึกษาใหสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดยการ
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สงเสริมการทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการเตรียม

ความพรอมของบุคลากรท่ีจะเขาสูภาคอุตสาหกรรมผานระบบการศึกษาทวิภาคและสหกิจศึกษา 

รวมถึงการการผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ดานอาชีวศึกษา วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพะเยายังเนนการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ รายงานภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดประเมินวาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

(Gross Provincial Products of Phayao) มีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําป เทากับ 37,459.43 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจาก 34,188.10 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 3,271.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.73 โดย

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2556 เทากับ 69,757 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 63,796 

บาท ในป 2555 จํานวน 5,961 บาท คิดเปนรอยละ 8.54 โดยสาขาการผลิตที่สําคัญคือ สาขา

เกษตรกรรม สาขาการกอสราง สาขาอุตสาหกรรม มีสัดสวนรอยละ 25.60 13.53 9.46 ตามลําดับ 

 จังหวัดพะเยาเปนแหลงผลิตเกษตรปลอดภัย แหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรท่ีเหมาะสม 

และผลผลิตทางการเกษตรที่กอใหเกิดรายไดที่สูงขึ้น มีดินที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเพาะปลูก ซ่ึง

เปนดินเหนียวใกลเชิงภูเขาไฟและเปนดินจากภูเขาไฟท่ีดับสนิทแลว มีผลิตภัณฑทางการเกษตรที่สําคัญ

คือ ขาวหอมมะลิ ลิ้นจ่ี ลําไย ขาวโพดเล้ียงสัตว กระเทียม หอมแดง ขงิ เปนตน ขาวหอมมะลขิองจังหวัด

พะเยาจัดอยูในสินคาระดับ Premium Grade เพราะจะมีเพียงฤดูนาปเทาน้ัน ลําไยสวนใหญที่ปลูกใน

จังหวัดพะเยา คือ พันธุอีดอ ลักษณะผลใหญ รูปทรงแปนเบ้ียว เน้ือหวานสีขาวขุนคอนขางเหนียว รส

หวาน มีปริมาณน้ําตาลประมาณรอยละ 18.7 ผลจะแกเร็วกวาผลพันธุอื่น ตนเดือนกรกฎาคมก็เก็บ

ผลผลิตได นยิมปลูกในทุกอําเภอ แหลงที่ปลูกมากคืออําเภอเชียงคําและอําเภอจุน ผลผลิตสวนใหญจะ

ผลิตเปนลําไยอบแหงทั้งเปลอืก เนื่องจากสวนลิ้นจี่สวนใหญของจังหวัดพะเยาปลูกอยูระหวางหุบเขาท่ีมี

อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดท้ังปและปลูกในดินที่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง สงผลใหลิ้นจ่ีของ

จังหวัดพะเยามีลักษณะเดน คือ ลูกใหญ สีผวิสวยตามชนิดพันธุ รสชาติหวาน เน้ือแหงกรอบ ไมมีน้ํา

มาก เมื่อแกะรับประทานสด สามารถเก็บเก่ียวไดกอนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ สําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ป 2559 (จําพวก 2 และจําพวก 3) จํานวน 269 โรง ประกอบดวย โรงงาน

ขนาดเล็ก 149 โรง โรงงานขนาดกลาง 57 โรง โรงงานขนาดใหญ 2 โรง โรงสีขาว 61 โรง เงินลงทุน 

4,578 ลานบาท และมีคนงานรวมทั้งสิ้น 4,549 คน อุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญๆ ท่ีมีการประกอบการ

มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก การเกษตร 104 ราย อาหาร 37 ราย ขนสง 32 ราย อโลหะ 31 ราย และ

ไมและผลิตภัณฑจากไม 18 ราย ตามลําดับ 

 โดยเม่ือพิจารณาจากสภาพแวดลอมและบริบทของจังหวัดพะเยาแลวพบวามีศักยภาพท่ีจะ

พัฒนามุงเปาไปยังอุตสาหกรรมที่เก่ียวของการการเกษตรและอาหารซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายของ

จังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาที่มุงเปาสูเมืองอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยดวยนวัตกรรม

และการจัดการอุตสาหกรรมโปรงใสเนนการมีสวนรวมท้ังจากภาครัฐ เอกชน สถานบันการศึกษา และ

ประชาชนในพืน้ท่ี 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559), เอกสารเรื่อง 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาติ (สศช.) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจสิติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2556 – 2560 นั้น จึงทําใหหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มี

แผนมุงเนนผลิตบัณฑิตที่เปนการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมอุตสาหการ โดยนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปญญาเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 

นํามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ และสนองความ

ตองการของผูใชบัณฑติไดอยางเหมาะสม 

 จากการดําเนินงานหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สาขารวิชาไดทําการการเก็บและทําการ

วิเคราะหผลลัพธของขอมูลความตองการและขอคิดเห็นของผูประกอบจากการท่ีรับบัณฑิตเขาทํางาน

หรือการรับนิสิตฝกงาน รวมถึงจากการพบปะผูประกอบการผานโครงการศึกษาดูงานทางวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการของสาขาวิชาฯ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญของความตองการคุณลักษณะ

บัณฑิตอันประกอบดวย ความคิดสรางสรรคในการทํางาน การประยุกตใชความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม

อตุสาหการที่หลากหลายในแกไขปญหา การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

และความรับผดิชอบ นอกจากนี้แลว ยังมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการฝกงานระหวาง

ภาคการศกึษาฤดูรอนของนสิติชัน้ปท่ี 3 อกีดวย 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 มหาวทิยาลัยพะเยา ตั้งอยูจังหวัดพะเยา เปนจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซ่ึงมี

ประวัติศาสตรอันยาวนานและการคนพบหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญไดแก เคร่ืองถวยชาม

เคลือบอายุมากกวา 800 ป สันนิษฐานวานาจะมีอายุอยูในชวงสมัยพุทธศตวรรษที่ 17-18 มีลวดลาย

เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินมีลวดลายไมเหมือนใครในโลกเครื่องถวยชามที่พบจากเตาเผาเวียงบัว เปน

เอกลักษณเฉพาะตัว มีลวดลายที่เกิดจากการใชแมพิมพกดประทับเปนรูปตางๆ ทําลวดลายลงบริเวณ

กลางชามดานในกอนเคลือบทับ ลายท่ีพบสวนใหญไดแก ปลาคู สิงห ชาง นกยูงดวงอาทิตย ลายกาน

ขดและลายกานขดผสมลายปลา ซ่ึงเปนลวดลายพิเศษที่ไมเคยพบในเครื่องถวยชามของแหลงเตาอื่นๆ 

ในประเทศไทยหรือตางประเทศมากอน และมีแหลงทองเที่ยวสําคัญมากมาย ไดแก กวานพะเยา สถานี

ประมงน้ําจืดพะเยา อนุสาวรียพอขุนงําเมือง วัดศรีโคมคํา หอวัฒนธรรมนิทัศน วัดพระธาตุจอมทอง 

วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม วัดศรีอุโมงคคํา วัดลี วัดพระนั่งดิน วัดพระธาตุสบแวน วัดนันตาราม น้ําตก

จําปาทอง อุทยานแหงชาติดอยหลวง อุทยานแหงชาติดอยภูนาง อุทยานแหงชาตภิูซาง น้ําตกภูซาง ถ้ํา

ผาแดง ถ้ําน้ําลอด ตลาดการคาชายแดนไทย-ลาว ศูนยวัฒนธรรมไทยลื้อ เปนตน ปจจุบันการคมนาคม

ของจังหวัดพะเยาใชทางรถยนตเปนหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 การเดินทางโดยเครื่องบิน

มีสนามบินใกลเคียงจังหวัด ดังน้ี สนามบินนานาชาติแมฟาหลวง จ.เชียงราย สนามบินนานาชาติ

เชียงใหม จ.เชียงใหม และสนามบินนานนคร จ.นาน สวนรถไฟสามารถเดินทางโดยลงสถานีท่ีจังหวัด

ลําปางและจังหวัดเชียงใหมและเดินทางตอโดยรถโดยสารประจําทางไดโดยสะดวก ดังนั้น สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความมุงม่ันเปนสวนหนึ่งใน

การบูรณาการเรียนการสอนนําไปสูกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหสอดคลองกับการ

พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอยางสรางสรรค เนนธํารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยไวอยาง

ซาบซึ้งพรอมกับการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานในลุมน้ําโขง เพ่ือผลิตบัณฑิตและ

พัฒนากําลังคนใหสามารถเขาสูการแขงขันตลาดแรงงานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิผล 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดคํานึงถึงกระบวนการและ

ผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรฯ ทุกภาคสวน ไดแก การรับนิสิตเขาศึกษา การเรยีนการสอน การปฏิบัติ 

การสังเก  การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การพิสูจน การวิเคราะห การสังเคราะห การสรุปผล การ

นําเสนอ การฝกงาน สหกิจศกึษา การวจิัย การบรกิารวิชาการ นิสิต อาจารย ครูปฏิบัติการ เจาหนาที่ 

ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงผูใชบัณฑติ เพ่ือท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ 

แลวนําองคความรูที่มีไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและตนเองใหมากที่สุดและสามารถ

สรางนวัตกรรมของตนเองได โดยตองตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม ความดี ศีลธรรม 

จริยธรรม มารยาท ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กาลเทศะ เพื่อรับใชสังคมไทยให

มากขึ้  ภายใตมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 และขอบังคับสภา

วิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศณียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม พ.ศ. 2554 โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ และสอดแทรกกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางประสบการณและเตรียมความพรอมแกนิสิต เพ่ือเปนการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ

สภาพการแขงขันของตลาดแรงงานในประเทศและตางประเทศ รวมถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ดังน้ันหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้จึงมีการเพ่ิมรายวิชาปฏิบัติการตางๆ และรายวิชาเลือกเฉพาะ

สาขาเพ่ือเสริมสรางประสบการณแกนสิิตในการเตรยีมความพรอมสูตลาดแรงงานที่มีความตองการอัน

หลากหลาย ทัง้ดานการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส 

รวมถึงการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชงาน

คอมพิวเตอรและโปรแกรมในงานอุตสาหการ รวมถึงการจัดใหมีแผนการศึกษาทางเลือกสําหรับนิสิตที่

ตองการฝกงานและสหกิจศึกษาอีกดวย 

12.2 ความเกี่ยวพันกบัพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ไดจัดตั้งขึ้นเม่ือ วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยใชปณิธานรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Determination Statement) วา 

“ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” มีวัตถุประสงค 

(จุดเนน) 5 ประการ และใชคานิยมรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยึดหลักคิด 7 ประการ

เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเปนองคกรแหงการ

เรียนรู  (Learning Organization) และทําใหเกิดความเปนสากล (Internationalization) ซ่ึงจะสอดรับ 

สงเสรมิ และเปนปจจัยแหงความสําเร็จของปณิธาน ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จึงไดมีการ

ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ สาขาวชิาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุมวิชา/ รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

       13.1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

       13.1.1.1 รายวิชาศกึษาทั่วไป 

001101 การใชภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม 

Ready English 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจดัการสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการดําเนนิชวีติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

       13.1.2 หมวดวชิาเฉพาะสาขา 

       13.1.2.1 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 
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241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟสิกส 1 

Physics 

4(3-3-8) 

244102 ฟสกิส 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

       13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะศิลปศาสตร 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

       13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

       13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

261230 ความรอนและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6) 

261394 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

       13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 

262201 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

262300 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6) 

 13.2 กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวชิา/หลักสูตรอื่น 
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264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

264202 สถิติวศิวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

264324 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

 13.3 กลุมวชิา/รายวิชาท่ีเปดสอนใหสาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืน 

264109 ปฎิบัตกิารเครื่องมอืพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

264209 พ้ืนฐานกรรมวธิีการผลติ 

Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

 13.4 การบริหารจัดการ 

  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากําหนดนโยบายใหจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ในโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และไดดําเนนิการ

แตงตัง้คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เปนประธาน คณบดี 

เปนกรรมการ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาท่ี กําหนดนโยบาย

และพจิารณาการดําเนนิการ การจัดการเรยีนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมี รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

เปนประธาน รองคณบดี เปนกรรมการ ทําหนาท่ี พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กํากับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตลอดจน

ประสานงาน เพื่อใหการจัดการเรยีนการสอนดําเนนิไปในทิศทางเดยีวกัน 

3) คณะกรรมการประจํารายวิชา ทําหนาที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

  หมวดวชิาเฉพาะ 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีการบริหารจัดการรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะท่ีเปด

สอนโดยสาขาวิชาอื่น โดยการจัดใหมีอาจารยประจําเปนผูประสานงานรายวิชา เพื่อทําหนาที่

ปรึกษาหารือรวมกับสาขาวิชาอื่นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และเกณฑการวัดผลการเรียนรู 

เพ่ือใหการเรยีนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 สรางวิศวกรอุตสาหการดวยกระบวนการและองคความรูทางวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการใน

การพัฒนาท่ียั่งยนืของประเทศชาติ 

1.2 ความสําคัญ 

 หลักสูตรนี้ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาประเทศที่จําเปนตองทําตามลําดับขั้น โดยเร่ิมดวย

การสรางพ้ืนฐานความรู สูการปฏิบัติจริงใหเกิดทักษะ แลวนําวิธีการปฏิบัติท่ีดีหรือองคความรูที่ไดตอ

ยอดพัฒนาระบบการศึกษาและการวิจัยของประเทศไทย โดยนําโจทย วิจัยจากชุมชนและ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสูกระบวนการเรียนรูและวิจัยเพ่ือใหเกิดผลประโยชนกับสังคมไทย

อยางแทจริง ดังนั้นเพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของผูใชบัณฑิตจึงมีความ

จําเปนท่ีตองปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับการแกไขปญหาไดจริง แลวนําไปสูนวัตกรรมและ

องคความรูของสังคมไทย จึงไดเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

และไดแบงเปนกลุมวิชาชพียอย 3 กลุม คือ กลุมการจัดการทางวศิวกรรมและระบบการผลิต กลุมการ

จัดการโซอุปทานและโลจสิติกส และกลุมการควบคุมและผลติอัตโนมัติ 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตวิศวกรอุตสาหการใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมอืงท่ีดี รบัผดิชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏบัิตตินภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

เสยีสละ 

2. มีความรูในศาสตรท่ีเกี่ยวของทัง้ภาคทฤษฏีและปฏบิัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชพีของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

3. มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาองคความรูท่ีตนมอียูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

4. คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

5. มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะ สามารถบรหิารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคตท่ีิดีในการทํางาน 

6. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนคิในการตดิตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดเปนอยางดี 
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2. แผนการปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน

ไมต่ํากวามาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2555 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด และเปนไปตามขอบังคับ

สภา วิศกร ว าด วยการ รับ รอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิ บัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 ให

สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย 

1. ติดตามการปรับปรุงมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมศ า สต ร  พ .ศ . 2555 

(มคอ.1) และ ขอบังคับ ระเบียบ 

ของสภาวิศวกร 

1. เอกสาร มคอ.1 สาขา

วิศวกรรมศาสตร 

2. เอกสารการขอรับรอง

หลักสูตรและ

สถาบันการศึกษาจากสภา

วิศวก 

3. ผลการรับรองปริญญาฯ 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 จาก

สภาวิศวกร 

4. รางหลักสูตร (ปรับปรุง) 

พ.ศ.2560 

2. ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตในการ

ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการ

เปล่ียนแปลงและความตองการ

กําลังคนในภาคธุรกิจเพื่ อ เปน

ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจ

บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 

จากระดับ 5 พรอมรายงาน

แสดงสถิติการมงีานทําของ

บัณฑิต 

3. ปร ะส า น คว า ม ร ว ม มื อ กั บ

หน วย ง า น ภา ย นอ ก หรื อผู ใ ช

บัณฑิตในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การฝกอบรมและ

การฝกงานของนสิติ 

1. เอกสารการประสานงาน

กับชุมชน ภาคธุรกิจ และ

อุตสาหกรรม  

2. รายงานผลการฝกอบรม

เสรมิหลักสูตรตางๆ รวมกับ

หนวยงานภายนอก  

3. รายงานผลการฝกงานของ

นสิติ 

4. นิสติอยางนอยรอยละ 80 

ผานการฝกงาน 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือ

พัฒนาการสอนใหสอดคลองกับ

กา ร เ รี ยน รู ข อง นิสิ ต  แล ะ เป น

ตัวอยางที่ดี 

1. สนับสนุนใหเขารวมฝกอบรม 

สัมมนา และการประชุมวิชาการ 

1. หลักฐานการอบรม สัมมนา 

และการประชุมวิชาการ 

2. สนับสนุนทําวจิยัในช้ันเรยีน 1. รายงานผลการทําวิจัยใน 

ชัน้เรียน 

3. มีการประชุมนิ เทศแนะแนว

อาจารยใหม ใหมคีวามรูและเขาใจ

1. หลักฐานหรือเอกสาร

แสดงผลการดําเนินการ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงช้ี 

นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ 

และหลักสูตรท่ีสอน รวมทั้งอบรม

วิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดการ

ใช และผลิ ตสื่ อการสอน  และ

สงเสรมิการมตีําแหนงทางวชิาการ

สูงขึน้ 

4. ส นั บ ส นุน ก าร ใ ห บุ คล า ก ร

บริการวิชาการแกสังคมไทยเพื่อ

ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ไดรับ

การเผยแพร ในระดับชา ติและ

นานาชาติ 

1. จํานวนผลงานวิชาการท่ี

ไดรับการตพีมิพ อยางนอย

จํานวน 1 เร่ืองตอป 

5. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม

โ คร งก า รปฏิ บั ติ ธ ร ร ม ห รือ ท่ี

เกี่ยวของกับพิธทีางศาสนา 

1. หลักฐานการปฏิบัตธิรรม

ตางๆ หรือท่ีเก่ียวของกับพิธี

ทางศาสนา 



15 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1 ระบบ 

      เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน 

      มีการศึกษาภาคฤดูรอน 

 1.3 การเทยีบเคยีงหนวยกิตในระบบทวภิาค 

      ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

      ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

      ภาคการศึกษาฤดูรอน เดอืนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คณุสมบัติของผูเขาศึกษา 

      เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 

และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1. นิสติแรกเขามีพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ คอนขางต่ํา ซ่ึง

เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนในช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาตน และสงผลกระทบตอภาคการศึกษา

ถัดไป 

2. นิสิตแรกเขามีพ้ืนฐานดานวิศวกรรมศาสตร คอนขางต่ํา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียน

การสอนในชัน้ปท่ี 1 ภาคการศึกษาตน และสงผลกระทบตอภาคการศึกษาถัดไป 

3. การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้น

นิสติแรกเขาอาจมปีญหาเก่ียวกับการปรับตัวได 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1. จัดโครงการปรับพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษใหกับนิสิต

แรกเขากอนเปดภาคเรียน 

2. จัดโครงการปรับพื้นฐานดานวิศวกรรมศาสตรใหกับนิสิตแรกเขากอนเปดภาคเรียนและ

ตอเน่ืองตลอดหลักสูตร อาจจัดใหนิสิตรุนพี่ หรือรุนเดยีวกันที่มีผลการเรียนดีใหคําแนะนํา สอนเสริม 

และฝกหัดแกโจทยปญหาไปพรอมๆ กัน 

3. คณะมกีารแตงตัง้อาจารยท่ีปรึกษานสิิตแตละชั้นป เพ่ือตดิตาม ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ 

และเมื่อเกดิปญหานิสติสามารถปรกึษาหรือขอคําแนะนําได 
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 2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชัน้ปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชัน้ปท่ี 2  60 60 60 60 

ชัน้ปที่ 3   60 60 60 

ชัน้ปท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา     60 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

จํานวนนิสิต 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงนิเดอืน 5,000,000 5,350,000 5,700,000 6,100,000 6,550,000 

     1.2 หมวดคาจางประจํา 200,000 210,000 230,000 240,000 260,000 

 2. งบดําเนนิการ      

     2.1 หมวดคาตอบแทน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

     2.2 หมวดคาใชสอย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

     2.3 หมวดคาวัสดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

 3. งบลงทุน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 

 4. งบเงินอุดหนุน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

รวมรายจาย 8,410,000 8,770,000 9,140,000 7,550,000 8,020,000 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบชัน้เรียน 

 2.8 การเทยีบโอนหนวยกติ รายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรอืวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร 

     ไมนอยกวา 147 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

  โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ

มาตรฐานของ 

สกอ. 

(ไมนอยกวา) 

เกณฑสภา

วศิวกร 

(ไมนอย

กวา) 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 30 - 30 30 

 1.1 วิชาศกึษาท่ัวไป บังคับ - - 21 30 

 1.2 วิชาศึกษาท่ัวไป เลือก - - 9 - 

2. หมวดวชิาเฉพาะสาขา 84 105 111 111 

 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน -  57 50 

     2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร 

- 21 21 21 

     2.1.2 กลุมวชิาพ้ืนฐานทาง

ภาษา 

- - 3 3 

     2.1.3 กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 

- 24 33 26 

 2.2 วิชาเฉพาะดาน -  54 61 

     2.2.4 กลุมวิชาแกน - - 9 31 

     2.2.5 กลุมวิชาเฉพาะทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 

- 24 24 - 

     2.2.6 กลุมวิชาชีพบังคับ - - 12 12 

     2.2.7 กลุมวิชาชีพเลือก - - 9 18 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 - 6 6 

4. หมวดวิชาบังคับไมนับ

หนวยกิต 

- - (6)  

รวม (หนวยกติ) ไมนอยกวา 120 105 147(6) 147 
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      3.1.3 รายวชิา 

              1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 วชิาศกึษาทั่วไปบังคับ 30 หนวยกิต 

     001101 การใชภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5)

     001102 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม 

Ready English 

3(2-2-5)

     001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 

Explorative English 

3(2-2-5)

     001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 

Step UP English 

3(2-2-5)

     002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5)

     002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5)

     003201 การส่ือสารในสังคมดิจทัิล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5)

     003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5)

     004101 ศิลปะในการดําเนนิชีวิต 

Arts of Living 

3(2-2-5)

     004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5)

 

              2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา 111 หนวยกติ 

                  วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน 50 หนวยกติ 

                  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต 

     241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6)

     241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6)
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     241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6)

     242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8)

     244101 ฟสกิส 1 

Physics I 

4(3-3-8)

     244102 ฟสกิส 2 

Physics II 

4(3-3-8)

                  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางภาษา 3 หนวยกิต 

     146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6)

                  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 26 หนวยกิต 

     226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(3-0-6)

     261101 เขยีนแบบวศิวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6)

     261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6)

     261230 ความรอนและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6)

     261394 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2)

     262201 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8)

     264101 วสัดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6)

     264201 กรรมวิธีการผลิต 

Manufacturing Processes 

3(2-3-6)

     264202 สถติิวศิวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6)
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                  วชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 61 หนวยกิต 

                  กลุมวิชาแกน 31 หนวยกิต 

     264211 กรรมวิธกีารผลิตข้ันสูง 

Advanced Manufacturing Processes 

3(2-3-6)

     264212 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6)

     264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Programming 

3(2-3-6)

     264312 การจดัการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6)

     264313 วิศวกรรมเครื่องมือ 

Tool Engineering 

3(2-3-6)

     264314 การวางแผนและควบคุมการผลติ 

Production Planning and Control 

3(3-0-6)

     264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

3(3-0-6)

     264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I 

1(0-3-2)

     264411 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2)

     264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6)

     264413 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

2(0-4-2)

     264414 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6)

     264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

1(0-3-2)

 

                 กลุมวชิาเฉพาะทางดานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

                  ใหเลอืกเรียนกลุมใดกลุมหน่ึง ดังตอไปนี้ 

                  กลุมการจัดการทางวศิวกรรมและระบบการผลิต 
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                  วิชาชพีบังคับกลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลติ 12 หนวยกติ 

     264321 การวิจัยดําเนินงาน 

Operations Research 

3(3-0-6) 

     264322 การศึกษาการปฏิบัติงานทางอุตสาหการ 

Industrial Work Study 

3(3-0-6) 

     264323 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 

Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

     264324 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

                  วิชาชพีเลอืกกลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลติ ไมนอยกวา 18 

หนวยกิต 

     262300 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6)

     264331 การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง 

Design and Analysis of Experiments 

3(3-0-6)

     264332 การจําลองสถานการณ 

Simulation 

3(2-3-6)

     264333 การเพิ่มผลผลติในอุตสาหกรรม 

Industrial Productivity Improvement 

3(3-0-6)

     264399 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร 

Community Development Voluntary for Engineers 

3(2-3-6)

     264431 จติวทิยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psychology 

3(3-0-6)

     264432 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลติ และงานวศิวกรรม 

Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering 

3(2-3-6)

     264433 การยศาสตร 

Ergonomics 

3(3-0-6)

     264434 การประยุกตใชคอมพวิเตอรสําหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

Computer Application for Industrial Engineering 

3(2-3-6)

     264435 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสาหการกลุมวิชาการจัดการทาง

วิศวกรรมและระบบการผลิต 

3(3-0-6)
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Selected topics of Industrial Engineering in Engineering 

Management and Production System 

     *264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชพีวศิวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

3 หนวยกิต

     *264492 การฝกงาน 

Professional Training 

6 หนวยกิต

     *264493 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนวยกิต

 หมายเหตุ * ตองเลอืกเรียน 1 รายวิชา 

                  กลุมการจัดการโซอุปทานและโลจสิติกส 

                  วิชาชพีบังคับกลุมการจัดการโซอุปทานและโลจสิติกส 12 หนวยกิต 

     264341 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสนิคา 

Inventory and Warehouse Management 

3(3-0-6)

     264342 การขนสงและกระจายสนิคา 

Transportation and Distribution 

3(3-0-6)

     264343 การออกแบบระบบขนถายวัตถุดิบ 

Material Handling Systems Design 

3(3-0-6)

     264344 การจัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6)

                  วิชาชพีเลอืกกลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส     ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

     262300 ความคดิสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6)

     264351 กฎหมายที่เก่ียวของกับโลจิสตกิส 

Legal Aspects for Logistics 

3(3-0-6)

     264352 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับโลจสิติกส 

Information Technology for Logistics 

3(3-0-6)

     264353 โลจสิตกิสระหวางประเทศ 

International Logistics 

3(3-0-6)

     264399 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวศิวกร 

Community Development Voluntary for Engineers 

3(2-3-6)
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     264451 ทฤษฎเีกมและกลยุทธทางธุรกิจ 

Game Theory and Business Strategy 

3(3-0-6)

     264452 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

Multimodal Transport 

3(3-0-6)

     264453 การขนถายวัสดุและการบรรจุภัณฑ 

Material Handling and Packaging 

3(3-0-6)

     264454 การจัดการการจัดหา 

Procurement Management 

3(3-0-6)

     264455 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสาหการกลุมวิชาการจัดการ 

โซอุปทานและโลจสิติกส 

Selected topics of Industrial Engineeering in Supply Chain 

Management and Logistics 

3(3-0-6)

     *264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

3 หนวยกิต

     *264492 การฝกงาน 

Professional Training 

6 หนวยกิต

     *264493 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนวยกิต

 หมายเหตุ * ตองเลอืกเรียน 1 รายวิชา 
 

                  กลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 

                  วิชาชพีบังคับกลุมการควบคุมและการผลติอัตโนมัติ 12 หนวยกติ 

     264361 หุนยนตอุตสาหกรรมและเครื่องกลวทิัศน 

Industrial Robotics and Machine Vision 

3(3-0-6)

     264362 ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ 

Computer System and Interfacing 

3(3-0-6)

     264363 ระบบควบคุมและแบบจําลอง 

Modeling and Control Systems 

3(3-0-6)

     264364 การผลติอัตโนมัติ 

Manufacturing Automation 

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

     262300 ความคดิสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6)

     264371 ระบบการผลิตแบบยดืหยุน 

Flexible Manufacturing System 

3(2-3-6)

     264372 อเิล็กทรอนิกสและวงจรดิจิทัล 

Electronic and Digital Circuit 

3(3-0-6)

     264373 ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

Artificial Intelligence for Industrial Engineering 

3(3-0-6)

     264399 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร 

Community Development Voluntary for Engineers 

3(2-3-6)

     264471 การออกแบบเครื่องจักรกล 

Mechanical Design 

3(3-0-6)

     264472 การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร 

Microprocessor Application 

3(2-3-6)

     264473 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสาหการกลุมวิชาการควบคุมและ

การผลิตอัตโนมัต ิ

Selected topics of Industrial Engineering in Automatic Production 

and Control 

3(3-0-6)

     *264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

3 หนวยกิต

     *264492 การฝกงาน 

Professional Training 

6 หนวยกิต

     *264493 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หนวยกิต

 หมายเหตุ * ตองเลอืกเรียน 1 รายวิชา 

              3) หมวดวชิาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน 

อดุมศกึษาอื่นที่มหาวทิยาลัยรับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 แผนการศกึษา 

ช้ันปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน 

001101 การใชภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอม 

Ready English 

3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟสิกส 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 การจดัการสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการดําเนินชวิีต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

244102 ฟสิกส 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 รวม 22 หนวยกิต 
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ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาตน 

001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

264201 กรรมวิธีการผลติ 

Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

264202 สถิติวิศวกรรม 

Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

261230 ความรอนและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6) 

262201 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

264211 กรรมวิธีการผลติข้ันสูง 

Advanced Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

264212 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

 รวม 22 หนวยกิต 
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ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน 

264311 การเขียนโปรแกรมวศิวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Programming 

3(2-3-6) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 

Major Course 

3(X-X-X) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 

Major Course 

3(X-X-X) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 

Major Course 

3(X-X-X) 

2643XX วิชาชีพบังคับ 

Major Course 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

261394 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

264312 การจดัการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

264313 วิศวกรรมเคร่ืองมือ 

Tool Engineering 

3(2-3-6) 

264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

264315 การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I 

1(0-3-2) 

2643XX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2643XX หรอื 

262300 

วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 19 หนวยกิต 
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ภาคฤดูรอน 

264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in Industrial Engineering 

3 หนวยกติ 

 รวม 3 หนวยกิต 

หมายเหตุ สําหรับนสิติท่ีเลือกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 

เปนวิชาชีพเลือก 
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ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศึกษาตน 

สําหรับนิสติท่ีเลอืกรายวชิา 264392 ทักษะและประสบการณในวชิาชพีวิศวกรรมอุตสาหการ 

เปนวิชาชีพเลือก 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

264411 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

2(0-4-2) 

264414 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

1(0-3-2) 

2644XX วิชาชีพเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 16 หนวยกิต 

หรือ 

สําหรับนิสติท่ีเลอืกรายวชิา 264492 การฝกงาน หรอืรายวชิา 264493 สหกิจศกึษา เปน

วชิาชีพเลือก 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

264411 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

264412 วิศวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

2(0-4-2) 

264414 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

1(0-3-2) 
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2644XX วิชาชีพเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2644XX วิชาชีพเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 22 หนวยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

สําหรับนิสติท่ีเลอืกรายวชิา 264392 ทักษะและประสบการณในวชิาชพีวศิวกรรมอุตสาหการ 

เปนวิชาชีพเลือก 

2644XX วิชาชีพเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2644XX วิชาชีพเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 9 หนวยกิต 

หรือ 

สําหรับนิสติท่ีเลอืกรายวชิา 264492 การฝกงาน หรอืรายวชิา 264493 สหกิจศกึษา เปน

วชิาชีพเลือก 

264492 การฝกงาน* 

Professional Training 

6 หนวยกิต 

264493 สหกิจศกึษา* 

Co-operative Education 

6 หนวยกิต 

 รวม 6 หนวยกิต 

หมายเหตุ * เลอืกเรยีนเพียง 1 รายวชิา 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 

001101  การใชภาษาไทย 3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

  การสื่อสารดวยคํา วลี การแตงประโยค สํานวน และโวหารในภาษาไทย การ 

จับใจความสําคัญจากการฟงและการอาน การเขยีนยอหนา การสรุปความ และการแสดงความคิดผาน

ทักษะการใชภาษาไทยท่ีเหมาะสม 

  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 

การเลอืกซื้อสินคา 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 เขยีน คําศัพทและไวยกรณในการสื่อสารตาม

สถานการณตางๆ ในบริบทสากล ไดแก การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผานอินเทอรเน็ต 

การโทรศัพทในการสื่อสารระหวางประเทศ การใชภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร การเขาพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณไมพึง

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 

  คําศัพทภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับขาวสารและสื่อในชีวิตประจําวัน หลักการใช

ภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน เขียน ไดแก การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอานและ

ถายทอดขาว การอานกราฟและตาราง การตีความและการนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา

และอาชพี 

  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 

  สทิธ ิบทบาทและหนาที่ของพลเมอืงในสังคมทุกระดับ จติอาสา สํานึกสาธารณะ ความ

กตัญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จรยิธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงทางสังคม

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 

  มนุษยกับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของทองถ่ินไทย 4 ภาค จงัหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

 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 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล           3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

  ความรูพื้นฐานเทคโนโลยี ฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การใชโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกตเพ่ือการผลิตสื่อผสม การสืบคน คัดกรอง และเลือกสรรขอมูลเพื่อนํามาใชในการทํางานและ

ชีวิตประจําวัน การสื่อสารในเครือขายสังคมออนไลนอยางมีจริยธรรมและเปนไปตามกฎหมายที่

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 

  แนวคิดดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ ปจจัยท่ีมีผลตอ

สุขภาพ การวิเคราะหและวางแผนการรับประทานอาหารเ พ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ สุขภาพใน

ชวีติประจําวัน ความสัมพันธระหวางอารมณกับสุขภาพ นันทนาการและการออกกําลังกาย โรคระบาด 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ําในชีวติประจําวัน 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  ศลิปะในการดําเนนิชวีติ          3(2-2-5) 

  Arts of Living 

  การสรางแรงบันดาลใจ การต้ังเปาหมายและการวางแผนการดําเนินชีวิต การเห็น

คุณคาในตนเองและผู อ่ืน หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตดวยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวเิคราะห 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 ทักษะการพูดในท่ีชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยูรวมกันในสังคม การปรบัตัวในบรบิทสังคมไทยและสังคมโลก              

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 

  การใชภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจง โดยเนนทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 

ท่ีมคีวามเกี่ยวของกับศาสตรท่ีนสิติกําลังศึกษา 

  English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing 

skills related to students’ discipline 
 

226101  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร        3(3-0-6) 

  Computer Programming 

  แนวคิดทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพวิเตอร ปฏสิัมพันธของฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบอเิล็กทรอนิกส ระเบยีบวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การเขยีนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขยีนโปรแกรมเพ่ือประยุกตใชในการแกไขปญหาทาง

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 

  อุปนัยเชงิคณิตศาสตร ลมิติ ความตอเนื่อง อนุพันธและปรพิันธของฟงกชันคาจรงิและ

ฟงกชันคาเวคเตอรของจํานวนจริงและการประยุกต เทคนิคการอนิทิเกรต อนิทิกรัลไมตรงแบบ การ

ประยุกตใชอนุพันธ รปูแบบยงัไมกําหนด เมตรกิซและระบบสมการเชิงเสน 

  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 

  พชีคณิตของเวคเตอรในสามมติ ิปริพันธตามเสนเบ้ืองตน ลําดับและอนุกรม การ

กระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน การหาปรพัินธเชงิตัวเลข ระบบพิกัดเชงิขั้ว 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 

  สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตนและการประยุกต เสนตรง ระนาบ และพ้ืนผิว ในปรภิูมิสาม

มิต ิ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 

ปริมาณสารสัมพันธ ปฏิกิริยาเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตรเบื้องตน 

จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมไีฟฟา เคมีนวิเคลยีร เคมส่ิีงแวดลอม 

  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  ฟสกิส 1             4(3-3-8) 

  Physics I 

  หนวยการวัดทางฟสิกส ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร การเคลื่อนท่ีเนื่องจาก

ความเรงใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใตสนามความโนมถวง สมดุลของแรง และ กฏการเคลื่อนที่ของนิว

ตัน การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมและกลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ 

กฎการอนุรักษในวิชาฟสิกส สมบัตขิองสสาร กลศาสตรของไหล คลื่นและการสั่น เสยีงและการไดยิน 

แสง สมบัติของแสง ระบบเลนสและการมองเห็น ความรอนและอุณหภูมิ ระบบกาซอุดมคติ สมการ

สถานะและกฏทางอุณหพลศาสตรท้ังสี่ 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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244102 ฟสกิส 2             4(3-3-8) 

  Physics II 

  ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาและแรงทางไฟฟา เวกเตอรสนามไฟฟาจากประจุไฟฟาบนตัวนําแบบ 

ตาง ๆ การหาสนามไฟฟาจากกฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟาและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟา และ

ความตานทาน วงจรไฟฟากระแสตรง สารแมเหล็กและแหลงกําเนิดสนามแมเหล็ก เวกเตอร สนามแมเหล็กจาก

การเคลื่อนท่ีของประจุไฟฟา กฎของบิโอซาวาตซและกฎของแอมแปร การเหนี่ยวนํา แมเหล็กและกฎของฟารา

เดย ความเหนี่ยวนํา แหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ วงจรไฟฟากระแสสลับ RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟสิกสยุค

ใหม ฟสกิสควอนตัม ฟสกิสอะตอม และฟสกิสนวิเคลียร 

  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 การบอกขนาดและความคลาดเคล่ือนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ

ชวยและแผนคล่ี การสเก็ตชภาพดวยมือ การเขียนภาพประกอบและการกําหนดรายละเอียด การ 

เขยีนแบบดวยคอมพวิเตอร การเขยีนแบบเบื้องตนเฉพาะดานสําหรับวศิวกรรมแตละสาขา 

  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  กลศาสตรวศิวกรรม 1                 3(3-0-6) 

  Engineering Mechanics I 

  ระบบของแรงและผลลัพธ สมดุล การวิเคราะหโครงสราง จุดเซนทรอยดของแรง

กระจาย ความเสยีดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถยีรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของพื้นท่ีและมวล 

พลศาสตรเบื้องตน ประกอบดวยจลนพลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็ง งานและ

พลังงาน อมิพัลสและโมเมนตัม 

  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 
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261230 ความรอนและของไหล           3(3-0-6) 

  Thermofluids 

  หลักการพ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ พลังงานและการ 

ถายโอนพลังงาน กฎขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร การวิเคราะหพลังงานสําหรับระบบปด การวิเคราะห

มวลและพลังงานสําหรับระบบเปด กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร กลศาสตรของของไหลเบ้ืองตน 

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล กฎการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการ

ของแบรนูลลี ลักษณะการไหลของของไหล การถายเทความรอนเบื้องตน การนําความรอน การ 

พาความรอน และการแผรังสคีวามรอน 

  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 ปฏบิัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล          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 วศิวกรรมไฟฟาพื้นฐาน           4(3-3-8) 

  Fundamental of Electrical Engineering 

  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและวงจรไฟฟากระแสสลับเบื้องตน แรงดัน กระแส

และกําลัง หมอแปลง หลักการเบื้องตนของเคร่ืองจักรกลไฟฟา เคร่ืองกําเนดิไฟฟา มอเตอรและการใช

มอเตอร หลักการของระบบสามเฟส ทฤษฎีการสงกําลังไฟฟา ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเคร่ืองมือวัด

ไฟฟาพืน้ฐาน 

  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 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 3          (2-3-6) 

  Creativity and Innovation for Community 

  บทนําสูเครื่องยนตนวัตกรรม กระบวนการคิดอยางสรางสรรค การตีกรอบโจทยปญหา

ของชุมชน การประยุกตใชความรูทางวิศวกรรมหรือสาขาท่ีเก่ียวของเพ่ือหาวิธีการแกปญหาเชิง

สรางสรรค การพัฒนาขอเสนอโครงงานขนาดเล็ก สําหรบัผลตินวัตกรรมเพื่อชุมชน 
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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

วัสดุท่ีสําคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการ 

แปลความหมาย คุณสมบัตทิางกลและความเสยีหายของวัสดุ 

  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 

  ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต ไดแก การหลอ การข้ึนรูป การกําจัดวัสดุ

สวนเกินออก การตัดโลหะและการเช่ือม ความสัมพันธระหวางวัสดุและกระบวนการผลิต คุณสมบัติ

ของโลหะ เคร่ืองจักรกลพื้นฐานสําหรับการกําจัดวัสดุสวนเกิน เทคนิคการหลอโลหะ และพื้นฐานของ

ตนทุนการผลติ 

  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 สถิติวศิวกรรม             3(3-0-6) 

  Engineering Statistics 

  ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมาย การแจกแจงความนาจะเปนแบบไม

ตอเน่ืองและแบบตอเนื่อง การสุมตัวอยาง การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห

ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ และการประยุกตใชสถิตสิําหรับแกปญหาในงานวิศวกรรม 

  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           3(2-3-6) 

  Advanced Manufacturing Processes 
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  รายละเอียดของการขัดผิวโลหะดวยเครื่องจักรกลแบบตางๆ กรรมวธิใีนการผลติเกลียว

และเฟองประเภทตางๆ เทคนิคการตัดและขึ้นรูปโลหะชั้นสูง เคร่ืองมือกลสมัยใหม กรรมวิธีทางความ

รอน กรรมวิธขีองการเชื่อมโลหะเเบบตางๆ โลหะวิทยาของการเช่ือม 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) เคร่ืองมือ

ควบคุมคุณภาพ 7 อยาง แผนภูมิควบคุม การวิเคราะหสมรรถภาพของกระบวนการ การวิเคราะหระบบ

การวัด แผนการชักสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ ความเช่ือถือไดทางวิศวกรรม 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  การเขยีนโปรแกรมวศิวกรรมอุตสาหการ         3(2-3-6) 

  Industrial Engineering Programming 

  โปรแกรมคอมพวิเตอรทางวิศวกรรมอุตสาหการและการปฏิบัติการระบบการผลิตโดย

ใชเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ไดแก โปรแกรมการออกแบบและสรางภาพ 2 มติ ิและ 3 มิติ โปรแกรมจําลอง

และควบคุมระบบแขนกลหุนยนตและเคร่ืองกัดซีเอ็นซี 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 การจัดการทางวศิวกรรม          2(2-0-6) 

  Engineering Management 

  โครงสรางและการจัดองคกรสําหรับงานวิศวกรรม หลักการและการปฎิบัตสิําหรับการ

จัดการงานทางวิศวกรรม การจัดการอํานาจหนาท่ีของบุคลากรในองคกร การจัดการทรัพยากรใน

องคกร การลงทุนและการบริหารงานทางวิศวกรรมเชิงเศรษฐศาสตร การจัดการความเสี่ยงเบ้ืองตน 

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 วศิวกรรมเครื่องมอื            3(2-3-6) 

  Tool Engineering 

  ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทตางๆ การหลอเย็น มาตรฐานของการวัด การ

วัด ละเอยีด ตัวนําเจาะและตัวจับยดึแบบตางๆ งานกดข้ึนรูปและออกแบบเเมพมิพ 

  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 เทคนคิของการพยากรณ การจัดการของคงคลัง การ

วางแผนการผลติ การวเิคราะหตนทุนและความสามารถในการทํากําไรเพื่อการตัดสินใจ 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 การเลือกทําเลที่ต้ังโรงงาน ปญหาในการวางผังโรงงาน 

รูปแบบเบื้องตนในการวางผังโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต การวิเคราะหการ

ไหลของวัสดุ การวางแผนและวิเคราะหสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการผลิต การกําหนด

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 การวจัิยดําเนินงาน            3(3-0-6) 

  Operations Research 

  วธิกีารวิจัยการปฏิบัติการเบ้ืองตนเพื่อใชในการแกปญหาทางดานวิศวกรรมในโรงงาน

อุตสาหกรรม สมัยใหม เนนทางดานการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน ปญหา
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การขนสง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของแถวคอย  แบบจําลองสินคาคงคลัง การจําลองเหตุการณใน

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 และการนําไปใชดานการศึกษาการเคล่ือนไหวและ

เวลา แผนภูมิกระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เคร่ืองจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวอยางละเอียด 

หลักเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหว การจับเวลาโดยตรง การใหอัตราความเร็ว ระบบขอมูลมาตรฐาน 

การสรางสูตรการหาเวลา การสุมงาน คาแรงจูงใจแบบตางๆ และการใชอุปกรณตางๆ ในการศกึษาการ

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 วศิวกรรมการบํารุงรักษา           3(3-0-6) 

  Maintenance Engineering 

  หลักการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบํารุงรักษาทวีผล สถิติการขัดของ ความ

นาเชื่อถือ การวิเคราะหความพรอมใชงานและความสามารถในการบํารุงรักษา การหลอลื่น ระบบการ

บํารุงรักษาแบบปองกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาพเครื่องจักร ระบบการควบคุมและสงงาน

การบํารุงรักษา องคกร บุคลากร และทรัพยากรในการบํารุงรักษา ระบบการจัดการบํารุงรักษาโดยใช

คอมพิวเตอร การจัดการวงจรอายุเครื่องจักร การจัดทํารายงานดานการบํารุงรักษา และดัชนีวัด

ประสทิธิภาพการบํารุงรักษา การจัดตัง้ระบบการซอมบํารุง 

  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           3(3-0-6) 

  Engineering Economics 
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  หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิง

เศรษฐศาสตร มูลคาของเงินตามเวลา วิธีการเปรยีบเทียบโครงการ การวิเคราะหการทดแทนทรัพยสิน 

การวเิคราะหจุดคุมทุน 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

และการออกแบบระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมเนนการประยุกตใชตัวแบบคณิตศาสตรข้ันสูง 

วิธีการออกแบบแผนการทดลองและการใชซอฟแวรในการชวยวิเคราะหขอมูลของการออกแบบ 

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 โดยอาศัยหลักความนาจะเปน 

หวงโซมาคอฟ และทฤษฎแีถวคอย การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจําลองสถานการณเพ่ือ

การประกอบการตัดสนิใจไดอยางเหมาะสม 

 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 การเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรม         3(3-0-6) 

  Industrial Productivity Improvement 

  หลักการ แนวคิด ของการเพ่ิมผลผลิต หลักการของระบบการผลิตแบบโตโยตาและ

แบบลนี เครื่องมอืลนี ไดแก แผนผังสายธารคุณคา การบํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมสีวนรวม ประสทิธิผล

ของเครื่องจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุนอยางรวดเร็ว วธีิการนําระบบลีนไปใช หลักการพ้ืนฐานและวิธีการ

พัฒนาคุณภาพดวยวิธซิีกซิกมา 

 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 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสนิคา         3(3-0-6) 

  Inventory and Warehouse Management 

  การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา แนวโนม การเปลี่ยนแปลง โอกาส และ

บทบาทของคลังสินคาในหวงโซอุปทาน การออกแบบคลังสินคา การเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคา การ 

วางผังศูนยกระจายสินและคาคลังสินคา การวางแผนการไหลของวัสดุ แบบจําลองเพื่อการวิเคราะห

และการออกแบบคลังสินคาและเครือขายกระจายสนิคา การกําหนดปจจัยทางเศรษฐกิจ บทบาทของ

คลังสนิคาและศูนยกระจายสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ การออกแบบช้ันวาง การจัดการระบบ

ขอมูลโลจิสติกสสําหรับคลังสินคา การบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในคลังสินคา การขนสง 

และกิจกรรมในคลังสนิคา กรณีศกึษา 

  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 การขนสงและกระจายสนิคา           3(3-0-6) 

  Transportation and Distribution 

  วิเคราะหระบบการขนสง การขนสงทางบก การขนสงทางอากาศ การขนสงทางทะเล 

พยากรณความตองการเดินทางขนสง วิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอระบบการขนสง ความ

หนาแนนการจราจรและขนสง  การตัดสินใจในการเดินทางเพิ่มประสิทธิภาพ รูปแบบการจําลอง

สถานการณเพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบการขนสง เสนทางการขนสง เพื่อวางแผนและพัฒนาระบบ 

กรณีศกึษา 

  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          3(3-0-6) 

  Material Handling Systems Design 
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  ความหมายและความสัมพันธระหวางโลจิสติกสกับระบบการขนถายสมัยใหม การ

แบงกลุมของอุปกรณการขนถายวัสดุ ความสัมพันธระหวางการขนถายวัสดุและการวางผังภายใน

โรงงาน หนวยการขนถายวัสดุ ระบบการไหลวัสดุและการสมดุลสายการผลิต การใชงานหุนยนตใน

ระบบการขนยาย ระบบการจัดเก็บและนําออกอัตโนมัติ และงานวจิัยและการแกปญหาดานการขนยาย

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

จัดการหวงโซอุปทานบนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและระบบความรวมมือ บทบาทของโลจิสติกส

อุตสาหกรรมในหวงโซอุปทาน คอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสตกิส การวางแผน

หวงโซอุปทานความสําคัญของการบริการลูกคา การจัดการสินคาคงคลัง การขนสง บรรจุภัณฑ การ

จัดซ้ือในงานโลจิสตกิสและในขัน้ตอนหวงโซอุปทาน แนวโนมโลจสิติกสและหวงโซอุปทานของโลก 

  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 

  กฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการโลจิสติกส การจัดซ้ือจัดจางสําหรับ

สินคาและบริการ การซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ การชําระราคาในทางการคาระหวางประเทศ การ

ขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ การนําเขาสินคาและการสงออก

สินคา การจัดเก็บของในคลังสินคาและเทอรมินัล 

  Laws and regulations related to the logistics management such as goods and services 

procurement, international trade, international trade settlement, international transportation, multi-

modal transportation, imports and exports, warehouse and the terminal keeping 

 

264352 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสตกิส        3(3-0-6) 
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  Information Technology for Logistics 

  การใชระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนทางดานโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจสําหรับผูบริหาร การคํานวณและการสับเปลี่ยนขอมูลทางดานอิเล็กทรอนิกส การปองกันและ

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ผลกระทบของคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศท่ีมีตอองคกรที่

เกี่ยวของกับโลจสิตกิส 

  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 

  ความสําคัญของโลจสิติกสท่ีมีตอธุรกิจระหวางประเทศและฟงกชันท่ีเก่ียวของ กลยุทธ

ในการจัดการและการบรหิารระบบโลจสิตกิสระหวางประเทศ ระบบการคาอิเลคทรอนิกสและกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของ ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ 

กรณีศกึษาที่เก่ียวของ 

  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 หุนยนตอุตสาหกรรมและเคร่ืองกลวทิัศน         3(3-0-6) 

  Industrial Robotics and Machine Vision 

  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานหุนยนตและการประยุกตใชงานในดานการผลิต 

สวนประกอบ ของหุนยนต การวิเคราะหการเคลื่อนท่ี การควบคุมและเซนเซอรท่ีใชกับหุนยนต การใช

โปรแกรมหุนยนต ภาษาที่ใชกับหุนยนต โครงสรางของหุนยนต คําสั่งท่ีใชกับหุนยนต ปญญาประดิษฐ 

การออกแบบและควบคุมกลุมหุนยนต การนําไปประยุกตใชงานกับอุตสาหกรรมการผลิต ไดแก การขน

ยายชิ้นงาน การขนยายวัสดุ การจับชิ้นงานข้ึนและลงจากเคร่ืองจักร การทํางานของกระบวนการผลิต 

การประกอบ การตรวจสอบ การเช่ือม การหลอ การเลอืกหุนยนต แนวความคิดพื้นฐานและเทคนิคของ

การประมวลผลภาพดิจิทัลและเคร่ืองกลวิทัศน การติดต้ังและสอบเทียบระบบ 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 เทคนิคการเชื่อมตอและโปรแกรมควบคุมสําหรับการเช่ือมตออุปกรณบริวารตางๆ การ

ออกแบบซอรฟแวร เวลาจริงและการโปรแกรม โปรแกรมควบคุมสําหรับระบบไมโครคอมพิวเตอร การ

เขยีนโปรแกรมภาษาระดับสูง ลําดับช้ันและการควบคุมกระบวนการไปปไลนหนวยความจํา ดานเขาดาน

ออก ซูเปอรสกาลารและหนวยประมวลผลแบบขนาน การประยุกตใชงานไมโครคอมพิวเตอรใน

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 แผนภาพบล็อกฟงกช่ัน 

การถายโอนการตอบสนองของระบบ ลักษณะของระบบการควบคุม การวิเคราะหเสถยีรภาพของระบบ

ควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี 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 

  หลักการพ้ืนฐานของระบบอัตโนมัติในการผลิต หลักการพื้นฐานของระบบและ

สวนประกอบท่ีใชในระบบอัตโนมัติ การควบคุมนิวแมติกและไฮโดรลิคในกระบวนการผลิต การ

ออกแบบวงจรบนตัวควบคุมลอจิกที่สามารถโปรแกรมได (พีแอลซี) การควบคุมเคร่ืองมือกลเชิงตัวเลข

เทียบกับการควบคุมดวยมือและอัตโนมัต ิการออกแบบระบบอัตโนมัติ โดยการใช ระบบการประกอบ

อตัโนมัติ ระบบการผลิตแบบยดืหยุน (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 ระบบการบรหิารฐานขอมูลในระบบการผลิตแบบ

ยดืหยุน กลุมของเทคโนโลย ีประเภทของระบบการผลิตอัตโนมัต ิการโปรแกรมในการควบคุมระบบการ

ผลิต การกระจายฐานขอมูลของเครื่องมอืในระบบการผลติแบบยดืหยุน สวนประกอบบางอยางในระบบ

การผลิตแบบยดืหยุน การวางแผนและการควบคุมการผลิตในระบบการผลติแบบยดืหยุน 

  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 อิเล็กทรอนิกสและวงจรดิจทิัล         3(3-0-6) 

  Electronic and Digital Circuit 

  วัสดุสารก่ึงตัวนํารอยตอพีเอ็น ไดโอดชนิดตางๆ ทรานซิสเตอร ออปแอมป อุปกรณ

แบบสองขั้วและสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสราง การใชงานและการวิเคราะหในการนําไปใชในวงจรที่

ไมเปนแบบเชิงเสนตางๆ ระบบตัวเลขและการคํานวณในคอมพิวเตอร รหัสคอมพิวเตอร รหัสฐานสอง 

รหัสบีซีดี รหัสเกรย รหัสแอสกี พีชคณิตบูลลีนและตารางความจรงิ การวิเคราะหและสังเคราะหวงจร

คอมบเินชั่นตรรกศาสตร วงจรสวิทชชิ่ง รูปแบบบัญญัต ิแผนผังคารโน วิธีควนิแม็กคลอสก้ี ฮารซารด 

วงจรแนนนอรหลายระดับ ชนิดของวงจรเชิงผสมตรรกศาสตรและการใชตรรกศาสตรประตูสัญญาณ 

การวิเคราะหและสังเคราะหวงจรโดยลําดับตรรกศาสตร วงจรซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส 

ไดอะแกรมการเปลี่ยนสภาวะ การลดรูปสภาวะการใชฟลิปฟลอป วงจรโดยลําดับทั่วไปท่ีใชฟลิปฟล็อป 

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 

 



48 

 

264373 ปญญาประดิษฐสําหรับวศิวกรรมอุตสาหการ        3(3-0-6) 

  Artificial Intelligence for Industrial Engineering 

  เน้ือหาและคําจํากัดความของปญญาประดิษฐ พ้ืนฐานของฟซซีโลจิก โครงขายระบบ

ประสาท ทฤษฎีกราฟ การคนหาแบบฮิวริสติก การเลนเกม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การประมวลผล

แบบสัญลักษณ และวิธีการคนหาขอสรุป แนวทางการประยุกตใชงานปญญาประดิษฐใน การ

ประมวลผล ภาษาธรรมชาต ิหุนยนตอตุสาหกรรมและระบบผูเชี่ยวชาญ ทฤษฎแีละการประยุกตใช การ

คนหาเหตุผลดวยวธิอีรรถศาสตร 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 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 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 ทกัษะและประสบการณในวชิาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ     3 หนวยกิต 

  Skills and Experience in Industrial Engineering 

  การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพ่ิมพูนประสบการณและทักษะในงานท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรม 

อตุสาหการในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรอืเอกชน 

  Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial 

Engineering in private or government sectors 

 

264399 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวศิวกร          3(2-3-6) 

  Community Development Voluntary for Engineers 

  จิตอาสาเพ่ือชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวขอที่นาสนใจในการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม บริการวิชาการ และกิจกรรมนสิติ การพัฒนาและการจัดการโครงการ การวิเคราะหสวอต 

การประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง งานวศิวกรรมพืน้ฐานเพื่อกิจกรรมอาสา 

พ้ืนฐานงานกอสราง งานไฟฟาพ้ืนฐาน พ้ืนฐานทางดานระบบทอประปาและปมนํ้า 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 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวศิวกรรมอุตสาหการในระดับปรญิญาตรี 

  Presentation and discussion on current interesting topics in industrial engineering at 

the bachelor’s degree level 

 

264412 วศิวกรรมความปลอดภัย           3(3-0-6) 

  Safety Engineering 

  ความสําคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพภัยเสี่ยงและอุบัติเหตุในโรงงาน

อตุสาหกรรม ความถ่ีและความรุนแรงของอุบัตเิหตุ การปองกันความสูญเสียหรือแกไขอุบัติเหตุโดยการ

ออกแบบ การวิเคราะหและการควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานที่ทํางาน หลักการจัดการความ

ปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย องคประกอบดานมนุษยและจติวิทยาอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 

  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 

  การปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยในกรรมวิธกีารผลิต 

ไดแก ระบบนิวเมติกส เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการท่ีเก่ียวของกับวศิวกรรมอุตสาหการ 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 การวเิคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 

  Industrial Cost Analysis 

  หลักการทางบัญชีข้ันพื้นฐาน ความรูพื้นฐานของรายงานทางการเงิน การวิเคราะห

คาใชจายเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต การแบงปนสวนตนทุน การจัดสรรตนทุนและการ

ตัดสินใจเพ่ือการลงทุนในโครงการทางดานอุตสาหกรรม 
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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 จติวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  Industrial Psychology 

  จิตวิทยาการทํางานเบื้องตน ความสําคัญ หลักการและแนวคิดทางจิต วิทยา

อุตสาหกรรม การทํางานรวมกันระหวางคนกับสภาพแวดลอมของงาน ปญหาสุขภาพจิตในโรงงาน

อตุสาหกรรม พฤตกิรรมของบุคคลในองคกร การทํางานรวมกันเปนทีมและเปนองคกร ทัศนคต ิคานยิม 

วัฒนธรรมองคกรและความ พึงพอใจในการทํางาน การติดตอสื่อสาร การประสานงาน การฝกอบรม

และการพัฒนาบุคลากร การสรางขวัญและกําลังใจ เทคนิคการจูงใจ การสรางสัมพันธภาพท่ีดีและ

มนุษยสัมพันธในการทํางาน การปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางาน ความรวมมือ

ระหวางผูบริหาร หัวหนางาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในท่ีทํางาน 

  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 การใชคอมพวิเตอรชวยในการออกแบบ ผลติ และงานวศิวกรรม 3(2-3-6) 

  Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering 

  หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพดวยคอมพิวเตอร การนําคอมพิวเตอรชวยในการ

สรางชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พ้ืนผวิและทรงตัน หลักการพื้นฐานของเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข การ

เขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข การอินเทอโปเลทในระบบการผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร 

เคร่ืองจักรกลควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร การวิเคราะหคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานหรือ

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 

  บทนําเก่ียวกับการยศาสตร กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบ้ืองตน ชีวกลศาสตร การ

จัดทําฐานขอมูลทางสรีรวิทยาในทางวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิสัมพันธระหวางคนและเครื่องจักร การ
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ประยุกตใชการยศาสตรสําหรับการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ เคร่ืองจักร สถานีงาน และสถานที่

ปฏบัิตงิานในงานอุตสาหกรรม 

  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 การประยุกตใชคอมพวิเตอรสําหรับงานวศิวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6) 

  Computer Application for Industrial Engineering 

  การประยุกตใชงานโปรแกรมสํานักงานสําหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ ไดแก งานดาน

เอกสาร งานดานตารางงาน การกําหนดสูตรคํานวณ การเก็บขอมูลการผลติ การประมวลผลและการ

วางแผนการผลติอยางงาย 

  Office computer applications for industrial engineering such as documentation, 

scheduling, formula, production data collection, basic data processing and production planning 

264435 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสาหการกลุมวชิาการจัดการทางวศิวกรรม 

และระบบการผลิต            3(3-0-6) 

 Selected topics of Industrial Engineering in Engineering 

Management and Production System 

  หัวขอท่ีนาสนใจและทันสมัยในงานวศิวกรรมอุตสาหการ การสบืคนขอมูล 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 เกมทางธุรกิจแบบมลีําดับข้ันของการตัดสนิใจ ขอไดเปรยีบและขอเสียเปรยีบเชิงกลยุทธในการเขาสู

ตลาดในลําดับท่ีแตกตางกัน ธุรกิจที่มีความไดเปรยีบเชิงกลยุทธ การวางกลยุทธทางธุรกิจแบบผสม 

วิธกีารปกปองและการยึดอํานาจทางการตลาด การเลนเกมทางธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขของเวลาและจํานวน

ครัง้ 

 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 

  ลักษณะท่ัวไปของรูปแบบการขนสง ไดแก การขนสงทางน้ํา การขนสงทางบกและการ

ขนสงทางอากาศ การวิเคราะหขอดี-ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบโครงขายการขนสง และการ

เชื่อมโยงระบบการขนสง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสง การขนสงตอเนื่อง 

โครงสรางพ้ืนฐานและสวนประกอบในการดําเนินการการขนสงหลายรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ และ 

กรณีศกึษา 

  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 

  ฟงกชันของการลําเลียงวัสดุและการบรรจุหีบหอ การจัดการประสิทธิภาพและ 

โลจสิตกิส การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยสีําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ การเลือกใชอุปกรณใน

การลําเลียงและขนยาย เทคนคิเชิงคุณภาพในการลดตนทุนของบรรจุภัณฑ 

  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 

  ระบบการจัดซ้ือทางดานอุตสาหกรรมและการคา บทบาทของการจัดซ้ือในการบริหาร 

โซอุปทาน การพัฒนากลยุทธในการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการจัดการของ 

ซัพพลายเออร การสรางพันธมติรและความรวมมือทางการจัดซ้ือ กรณีศกึษา 

 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 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสาหการกลุมวชิาการจัดการโซอุปทานและ 

โลจิสตกิส             3(3-0-6) 

 Selected topics of Industrial Engineering in Supply Chain 

Management and Logistics 
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  หัวขอท่ีนาสนใจและทันสมัยในงานวศิวกรรมอุตสาหการ การสบืคนขอมูล การวิเคราะห

ดวยหลักวชิาการทางการจัดการโซอุปทานและโลจิสตกิส 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 

  ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายท่ีใชในการออกแบบชิ้นสวน

เครื่องจักรกลภายใตโหลดสถิต และโหลดเปลี่ยนแปลง สปริง สกรูสงกําลังและสกรูยึดชิ้นงาน  

รอยเช่ือม 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

ระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจําและการเช่ือมตอของอินพุท เอาทพุท การประยุกตใช

ไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและส่ือสารขอมูล ขอมูลเขาออก จังหวะ

เวลา การสื่อสารผาน RS232 และพอรตขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุมมอเตอรแบบ 

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 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสาหการกลุมวชิาการควบคุมและการผลิต 

อัตโนมัติ             3(3-0-6) 

 Selected topics of Industrial Engineering in Automatic Production 

and Control 

  หัวขอท่ีนาสนใจและทันสมัยในงานวศิวกรรมอุตสาหการ การสบืคนขอมูล การวิเคราะห

ดวยหลักวชิาการทางการควบคุมและระบบผลติอัตโนมัต ิ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  โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2          1(0-3-2) 

  Industrial Engineering Project II 

  นําสิ่งท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาในโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มาทําการ 

ออกแบบ ทดลองปฏิบัต ิ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 หนวยกติ 

  Professional Training 

  การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพ่ิมพูนประสบการณและทักษะในงานท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรม 

อตุสาหการในสถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรอืเอกชน 

  Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial 

Engineering in private or government sectors 

264493 สหกิจศกึษา           6 หนวยกติ 

  Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณและทักษะในงานที่เก่ียวของกับวิศวกรรม

อตุสาหการในฐานะพนักงานฝกหัดในสถานประกอบการ องคกรภาครฐัหรอืเอกชน 

  Training, learning, gaining experience, improving working skills in Industrial 

Engineering as a trainee in private or government sectors 

 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวชิา 

    1. เลขสามลําดับแรก  หมายถึง สาขาวชิา 

        1.1 เลข 00x  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

        1.2 เลข 261  หมายถึง สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

        1.3 เลข 262  หมายถึง สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา 

        1.4 เลข 263  หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 

        1.5 เลข 264  หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 

        1.6 เลข 275  หมายถึง กลุมวิชากลาง คณะวิศวกรรมศาสตร 

    2. เลขในลําดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปของการศกึษา 

        2.1 เลข 1  หมายถึง รายวชิาในระดับชัน้ปท่ี 1 
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        2.2 เลข 2  หมายถึง รายวชิาในระดับชัน้ปท่ี 2 

        2.3 เลข 3  หมายถึง รายวชิาในระดับชัน้ปท่ี 3 

        2.4 เลข 4  หมายถึง รายวชิาในระดับชัน้ปท่ี 4 

    3. เลขในลําดับที่ 5  หมายถึง หมวดหมูในสาขาวชิา 

        3.1 เลข 0  หมายถึง รายวชิาในกลุมพื้นฐานทางวศิวกรรม

อตุสาหการ 

        3.2 เลข 1  หมายถึง รายวชิาในกลุมวชิาแกนวศิวกรรม 

อตุสาหการ 

        3.3 เลข 2  หมายถึงรายวิชาในกลุมวชิาบังคับวศิวกรรมการจัดการ

และระบบการผลติ 

        3.4 เลข 3  หมายถึงรายวชิาในกลุมวชิาเลือกวศิวกรรมการจัดการ

และระบบการผลติ 

        3.5 เลข 4  หมายถึงรายวิชาในกลุมวชิาบังคับการจดัการโซ

อปุทานและโลจิสติกส 

        3.6 เลข 5  หมายถึงรายวิชาในกลุมวชิาเลอืกการจัดการโซอุปทาน

และโลจสิติกส 

        3.7 เลข 6  หมายถึงรายวิชาในกลุมวชิาบังคับการควบคุมและการ

ผลิตอัตโนมัติ 

        3.8 เลข 7  หมายถึงรายวิชาในกลุมวชิาเลอืกการควบคุมและการ

ผลิตอัตโนมัติ 

        3.9 เลข 9  หมายถึงรายวิชาในกลุมการฝกงาน โครงงาน การ

คนควาอสิระ สหกิจศกึษา และสรางเสริม

ประสบการณ 

    4. เลขในลําดับที่ 6  หมายถึงอนุกรมของรายวิชา 
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3.2. ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจําตวัประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒขิองอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล 

เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

วชิาการ 
คณุวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป 

1* นายจักรทอง ทองจัตุ 35401002XXXXX ผูชวย

ศาสตราจารย 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต

และอัตโนมัติ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 

2* นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร 35709001XXXXX อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร ี
2535 

3 นายพงศวทิย พรมสุวรรณ 36599005XXXXX อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2554 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549 

4* นายอธิคม บุญซื่อ 35599001XXXXX อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2551 

2541 

5 นายอโณทัย กลาการขาย 36501004XXXXX อาจารย วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลิต

และอัตโนมัติ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 

 

2544 

6* นางสาวอัจฉราวด ีแกววรรณดี 36599001XXXXX อาจารย Ph.D. Industrial and Systems 

Engineering 
The University of Oklahoma, USA 2558 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 
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ลําดับ ช่ือ - นามสกุล 

เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนง

วชิาการ 
คณุวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป 

7 นายเอราวิล ถาวร 25601000XXXXX อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2555 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

8* นายเอกชัย แผนทอง 15506000XXXXX อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คณุวุฒ ิ สาขาวชิา ป 

1 นายเกรยีงไกร วีระฤทธพิันธ - M.S. Industrial Management  

2 นายพนัส นัถฤทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Mechanical and Systems 

Mechatronics 

วิศวกรรมไฟฟา 

2538 

2535 

2532 

3 นายภานุ บูรณจารุกร ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.  

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

2549 

2540 

2538 

4 

 

นายภูพงษ พงษเจริญ ผูชวยศาสตราจารย 

 

Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ.  

Industrial Engineering 

Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

2544 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คณุวุฒ ิ สาขาวชิา ป 

5 นางสาวเมธนิ ีพงษประภาพันธ - M.Lm. Logistics Management  

6 นายรวมพล จันทศาสตร - บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส  

7 นายสุชาติ แยมเมน ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

Electrical Engineering 

วิศวกรรมไฟฟา 

2544 

2541 

2531 

8 นายสุรัตน จันทองปาน - บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส  

9 นายศิษฎา สมิารักษ ผูชวยศาสตราจารย M.Eng. 

วศ.บ. 

Manufaturing Engineerin 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

2542 

10 นายอภิชัย ฤตวริุฬห รองศาสตราจารย Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

Industrial Engineering 

Industrial Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

11 นายอํานวย แกวใส - Ph.D. 

MBA 

MBA 

M.SC. 

B.BA. 

Logistics 

Logistics and Supply Chain 

Marketing 

Agriculture 

Community 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศกึษา) 
 ประสบการณภาคสนามมสีวนชวยใหนิสิตนําความรูท่ีไดศึกษามาบูรณาการและประยุกตใชกับ
งานจริง โดยในหลักสูตรไดกําหนดใหนิสิตลงทะเบียนรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณใน
วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใหนสิติไดเขาไปฝกฝนทักษะเปนเวลาไมนอยกวา 280 ชั่วโมง (จาํนวน 
3 หนวยกิต หรือรายวชิา 264492 การฝกงาน (Professional Training) โดยใหนสิติไดเขาไปฝกฝนทักษะ
เปนเวลาไมนอยกวา 580 ชั่วโมง (จํานวน 6 หนวยกิต) หรือรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา (Co-
operative Education) โดยใหนิสิตไดเขาไปฝกฝนทักษะเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา (จํานวน 6 หนวยกิต) 
ในสถาบัน องคกรของรัฐและ/หรอืเอกชน ที่มีการดําเนนิงานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ 

สําหรับนิสิตที่เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการ นิสิตตองฝกฝนทักษะในองคกรของรัฐหรือเอกชนท่ีมีการดําเนินงานในสวนที่
เก่ียวของกับงานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อใหนิสติไดมีการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใน
การทํางานจริง ไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นท่ีมีความแตกตางหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝกความ
รับผิดชอบในหนาท่ี ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติตามกฏขอบังคับขององคกรท่ีรับนิสิตเขาฝกฝน
ทักษะ โดยมขีอกําหนด ดังนี้ 

1. นิสิตสามารถเลือกสถานท่ีฝกฝนทักษะไดเองแตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย 
ผูประสานงานประจําสาขาวิชา 

2. สถานท่ีฝกตองจัดใหมีวิศวกรอุตสาหการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ
ซ่ึงเรยีกวาวศิวกรพ่ีเลี้ยง เปนผูมอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมนิผลการ
ฝกฝนทักษะ 

3. สถานประกอบการตองสามารถจัดใหนิสิตเขารับการฝกฝนทักษะในวันเปดทําการของ
สถานประกอบการ วันละ 6 - 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการฝก 7-10 สัปดาห ท้ังนี้ รวมเวลา
ในการฝกตองไมนอยกวา 280 ช่ัวโมง 

4. สาขาวชิาตองจัดใหมีการปฐมนเิทศเกี่ยวกับการฝกฝนทักษะใหนิสิต กอนท่ีนสิติไปฝก 
5. ในระหวางการฝกฝนทักษะถือวานิสิตเปนพนักงานของสถานประกอบการนั้น และตอง

ปฏบัิตติามกฏ ระเบียบ ขอบังคับของสถานประกอบการนัน้อยางเครงครัด 
6. ในระหวางการฝกฝนทักษะนิสิตตองบันทึกรายงานผลการฝกในแตละวันโดยสรุปยอเปน

เนื้อความสั้นๆ และใหรวบรวมสงใหสาขาวิชาภายหลังส้ินสุดการฝก หรือตามที่อาจารย
ผูรับผดิชอบรายวิชากําหนด 

7. ในระหวางการฝกฝนทักษะสาขาวิชาตองจัดใหมีอาจารยไปนิเทศนิสติฝกอยางนอย 1 ครั้ง 
ซ่ึงอาจเปนการนเิทศ ณ สถานที่ฝก หรอื การนิเทศผานสื่ออเิล็กทรอนกิส 

8. เมื่อสิ้นสุดการฝกสาขาวิชาตองจัดใหนิสิตมีการนําเสนอประสบการณในการฝกฝนทักษะ 
ซ่ึงอาจจัดในรปูแบบของการนําเสนอปากเปลาหรอืแบบโปสเตอร 

9. กรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีนิสิตไมสามารถฝกไดครบ 280 ช่ัวโมง หรือ ไดรับรายงานจากสถาน

ประกอบการวานิสิตกระทําผิดกฏรายแรงของบริษัท ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

รวบรวมขอมูล และเสนอใหคณบดเีปนผูตัดสนิช้ีขาด 
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10. การประเมินผลจะพจิารณาเกรดเปนผาน S (Satisfactory) และไมผาน U (Unsatisfactory) 
ท้ังน้ีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองแจงเกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตไดรับทราบ
กอนการฝกฝนทักษะ 

สําหรับนสิติที่เลอืกลงทะเบียนเรียนรายวิชา 264492 การฝกงาน นสิิตตองฝกงานในองคกรของ
รัฐหรือเอกชนที่มีการดําเนนิงานในสวนที่เกี่ยวของกับงานทางดานวศิวกรรมอุตสาหการ เพื่อใหนสิติไดมี
การเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทํางานจริง ไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นท่ีมีความ
แตกตางหลากหลายในสหสาขาวิชา ฝกความรับผิดชอบในหนาที่ ความมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติ
ตามกฏขอบังคับขององคกรท่ีรบันสิติเขาฝกงาน โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

1. นิสิตสามารถเลือกสถานที่ฝกงานไดเองแตตองได รับความเห็นชอบจากอาจารย 
ผูประสานงานประจําสาขาวิชา 

2. สถานท่ีฝกงานตองจัดให มี วิศวกรอุตสาหการหรือผูที่ ไดรับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการซ่ึงเรียกวาวิศวกรพี่เลี้ยง เปนผูมอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และ
ประเมินผลการฝกงาน 

3. สถานประกอบการตองสามารถจัดใหนิสิตเขารับการฝกงานในวันเปดทําการของสถาน
ประกอบการ วันละ 6 - 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการฝกงาน 12 - 16 สัปดาห ทั้งนี้ รวม
เวลาในการฝกงาน ตองไมนอยกวา 580 ชั่วโมง 

4. สาขาวชิาตองจัดใหมีการปฐมนเิทศเกี่ยวกับการฝกงานใหนิสติ กอนที่นสิติไปฝกงาน 
5. ในระหวางการฝกงานถือวานิสิตเปนพนักงานของสถานประกอบการน้ัน และตองปฏิบัติ

ตามกฏ ระเบยีบ ขอบังคับของสถานประกอบการนัน้อยางเครงครดั 
6. ในระหวางการฝกงานนิสิตตองบันทึกรายงานผลการฝกงานในแตละวันโดยสรุปยอเปน

เนื้อความสั้นๆ และใหรวบรวมสงใหสาขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝกงาน หรือตามที่
อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชากําหนด 

7. ในระหวางการฝกงานสาขาวชิาตองจัดใหมีอาจารยไปนิเทศนิสิตฝกงานอยางนอย 1 ครั้ง 
ซ่ึงอาจเปนการนเิทศ ณ สถานที่ฝกงาน หรอื การนิเทศผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

8. เมื่อสิ้นสุดการฝกงานสาขาวิชาตองจัดใหนิสิตมีการนําเสนอประสบการณในการฝกงาน 
ซ่ึงอาจจัดในรปูแบบของการนําเสนอปากเปลาหรอืแบบโปสเตอร 

9. กรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่นิสิตไมสามารถฝกงานไดครบ 580 ชั่วโมง หรือ ไดรับรายงานจาก
สถานประกอบการวานิสิตกระทําผิดกฏรายแรงของบริษัท ใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรรวบรวมขอมูล และเสนอใหคณบดีเปนผูตัดสินช้ีขาด 

10. การประเมนิผลจะพิจารณาเกรดเปนผาน S (Satisfactory) และไมผาน U (Unsatisfactory) 
ท้ังน้ีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองแจงเกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสิตไดรับทราบ
กอนการฝกงาน 

สําหรับนสิติที่เลือกลงทะเบยีนเรียนรายวชิา 264493 สหกิจศกึษา นสิิตจะตองปฏิบัติตามคูมือ

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาและประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา วา

ดวยการดําเนนิการสหกิจศึกษาและแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ

นิสติโดยพิจารณาเกรดเปน ผาน S (Satisfactory) และ ไมผาน U (Unsatisfactory) 
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 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
 1. บูรณาการความรูและทักษะตางๆ เพ่ือนําไปปฏิบัติงานทางวิศวกรรมอุตสาหการไดอยาง
เหมาะสม 
 2. มีความเขาใจบทบาทหนาท่ีของวิศวกร สามารถเปนผูนําและผูตามได รวมท้ังแกปญหาที่
เกดิขึ้นในการปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรค 
 3. มีระเบียบวนัิย ตรงเวลา และมคีวามซื่อสัตยในการปฏิบัตงิาน 
 4. มีความเขาใจบทบาทหนาท่ีของวศิวกร และเรยีนรูการทํางานรวมกับคนหมูมากที่มีความ
แตกตางกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได 
 5. มีความกลาในการแสดงออก และมีความคิดรเิร่ิมสรางสรรคในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

 4.2 ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาฤดูรอนของชัน้ปที่ 3 สําหรบัรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพ

วิศวกรรมอุตสาหการ หรอื 
ภาคการศึกษาปลายของชัน้ปท่ี 4 สําหรับรายวิชา 264492 การฝกงาน หรอื 
ภาคการศึกษาปลายของชัน้ปท่ี 4 สําหรับรายวิชา 264493 สหกจิศึกษา 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 เปนไปตามตารางการทํางานของหนวยงานท่ีนิสิตเขารับการฝกกําหนด โดยมีระยะเวลาไมนอย
กวา 280 ชั่วโมง สําหรับการฝกทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ หรือมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 580 ชั่วโมง สําหรับการฝกงาน หรอืเปนไปตามตารางการทํางานของหนวยงานที่
นิสติเขารับสหกิจศกึษากําหนด โดยมรีะยะเวลา 1 ภาคการศกึษา (16 สัปดาห หรือ 4 เดือน) 
 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 หลักสูตรกําหนดใหนิสิตดําเนินงานโครงงานหรืองานวิจัยผานการเรียนในรายวิชา 264391 
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (Industrial Engineering Project I) และรายวิชา 264491 โครงงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 (Industrial Engineering Project II) โดยกําหนดใหนิสิตดําเนินงานเปนกลุม
หรือเดี่ยว จํานวนสมาชิกในกลุมมีไดไมเกิน 3 คน หัวขอโครงงานที่นิสิตตองศึกษาจะตองเก่ียวของกับ
งานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงงานทางดานอื่นๆ ที่สามารถนําองคความรูทางวิศวกรรม 
อุตสาหการไปประยุกตใชได โดยท่ัวไปงานทางดานวิศวกรรมอุตสาหการจะแบงออกเปน 8 แขนงวิชา
ยอย คือ กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย กลุม
ความรูดานระบบคุณภาพ กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน กลุมความรูดานการจัดการการ
ผลิตและดําเนนิการ กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ กลุมความรูดานโล
จิสติกสและซัพพลายเชน และกลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต ซึ่งนิสิตสามารถเลือกทํา
โครงงานไดตามกลุมยอยท่ีนิสิตสนใจและมีความถนัด ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในแตละกลุมยอยนัน้ การประเมินผลรายวชิาโครงงานทางดานวิศวกรรมอุต
สาหการจะพิจารณาจากรายงานฉบับสมบูรณตามแบบฟอรมที่กําหนด และการนําเสนอของนสิติ โดย 
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คณะกรรมการสอบโครงงาน คณะกรรมการสอบโครงงานประกอบดวยอาจารยที่ปรกึษาโครงงานและ
อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในโครงงานจํานวนอยางนอย 2 ทาน 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1. สามารถสบืคนขอมูล ศกึษา วเิคราะห และสรปุประเด็นปญหาของโครงงานได 
2. สามารถปรับใชความรูและเลอืกใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการแกปญหาของโครงงานได 
3. สามารถสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาของโครงงานไดอยาง

สรางสรรค 
4. มีความรับผดิชอบในการทํางานตามการแบงงานที่มอบหมาย 
5. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวศิวกรรม เพื่อแกปญหา

ของโครงงานได 
6. มีทักษะในการเขยีน โดยพจิารณาจากการเขยีนรายงานฉบับสมบูรณ 
7. มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศึกษาใหผูรับฟงเขาใจได และเชื่อม่ันใน 

ผลการศึกษาของนสิิต 

 5.3 ชวงเวลา 
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปท่ี 3 สําหรับรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรม 

อตุสาหการ 1 และ 
ภาคการศึกษาตนของชั้นปท่ี 4 สําหรับรายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรม 

อตุสาหการ 2 

 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  รายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1  1 หนวยกิต 
  รายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2  1 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
กระบวนการเตรียมการจะดําเนินงานภายใตรายวิชา โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 

1. นิสติจัดกลุมตามความสมัครใจ 2-3 คน และเลอืกประเด็นท่ีสนใจ 
2. หลังจากไดประเด็นที่สนใจแลว นิสิตติดตออาจารยในสาขาวิชาขอใหอาจารยรับเปนที่ปรึกษา

โครงงาน 
3. หากอาจารยรับเปนท่ีปรึกษาโครงการแลว นสิติกําหนดหัวขอโครงงาน และนําเสนอถึงที่มาและ

ความสาคัญของหัวขอโครงงานท่ีเลือก เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
4. นิสติทบทวนวรรกรรมท่ีเก่ียวของเพื่อตรวจสอบความซ้ําซอนของหัวขอ ประเมินความเปนไดที่

จะดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ คนหาหลักการท่ีอาจนํามาประยุกตใชในโครงการได หรือเปรียบเทียบ
ผลลัพธเพื่อยนืยันความถูกตองการผลท่ีไดจากโครงงาน 

5. นิสติกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตรวมกับอาจารยท่ีปรกึษา 
6. นิสติศกึษารวบรวมหลักการหรอืทฤษฎีท่ีอาจจําเปนตองใชในการดําเนนิโครงการ 
7. กําหนดแผนการดําเนนิงาน และประมาณการคาใชจาย 
8. นิสิตจัดเตรียมรายงานขอเสนอโครงงานฉบับเต็มเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและยื่นขอ

อนุมัตขิอเสนอโครงการตอสาขาวิชา 
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9. สาขาวิชาแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยในสาขาวิชาจํานวน 2 คน 

10. นิสตินําเสนอขอเสนอโครงการตอคณะกรรมการ 
11. ใหคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอโครงงาน วาสอดคลองกับมาตรฐานผล

การเรียนรูของรายวิชาหรือไม ปรมิาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ มีความเหมาะสมหรือไม หาก
คณะกรรมพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม ใหคณะกรรมการตัดสินใหนิสิตสอบผาน และไดลําดับขั้น S 
หากเห็นวาไมเหมาะสม อาจพิจารณาใหปรับแก และอาจพิจารณาใหนิสิตไดลําดับข้ัน I นิสิตที่ไม
สามารถนําเสนอขอเสนอโครงการตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่สาขาวิชากาหนด นิสิตจะได
ลําดับขัน้ U 

12. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบขอเสนอโครงงาน ใหสาขาวิชาเสนอขออนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนการทําโครงงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร 

 5.6 กระบวนการประเมนิผล 
กระบวนการประเมินผลจะดําเนินงานภายใตรายวิชา 264491 โครงงานทางวิศวกรรม 

อุตสาหการ 2 ท้ังนี้นิสิตตองสอบผานในรายวิชา 264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 มากอน 
จึงจะสามารถลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา 264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2 ได 

1. ในการดําเนินงานนสิิตตองรายงานความกาวหนาใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ และอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานตองเปนผูประเมินความกาวหนา ความถูกตองของระเบียบวิธี
วิจัยท่ีนิสิตใช รวมถึงใหคําแนะนําในกรณีที่นิสิตพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงงาน อยาง
สม่ําเสมอ 

2. สาขาวิชาตองจัดใหมีการประชุมเพ่ือใหนสิติแตละกลุมมีการนําเสนอความกาวหนาอยางนอย 2 
ครัง้ 

3. เมื่อนสิิตไดทําโครงงานจนบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงานที่ไดกําหนดไวในขอเสนอ
โครงงาน ใหนสิติจัดทํารายงานผลการดําเนนิโครงงานฉบับเต็ม 

4. เมื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ใหนสิติยื่นความจํานงตอสาขาวิชา
โดยความเห็นชอบของอาจารย เพื่อขอสอบโครงงาน 

5. เมื่อนิสิตยื่นความจํานงขอสอบโครงงาน ใหสาขาวิชาแตงต้ังอาจารยในสาขาวิชาหรือนอก
สาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญในหัวขอท่ีสัมพันธกับหัวขอโครงงานของนิสิตเปนกรรมการสอบโครงงาน
อยางนอย 3 คนซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรกึษาและอาจารยในสาขาวชิาหรอืนอกสาขาวิชาจํานวน 2 
คน 

6. กระบวนการสอบ นิสิตตองนําเสนอผลการดําเนนิโครงงานตอกรรมการสอบประมาณ 10 - 15 
นาท ีและตอบถามคณะกรรมการ การสอบควรใชเวลาไมเกิน 1 ช่ัวโมง 

7. การประเมนิผลมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
7.1 กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวานิสิตไดดําเนนิโครงการจนบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตของ

โครงงาน และเนื้อหาของรายงานมีความถูกตองสมเหตุสมผล ใหคณะกรรมการตัดสินใหนสิติสอบผาน
และไดลําดับข้ัน S 
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7.2 กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวานิสิตไดดําเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตของ
โครงงานแลว แตเนื้อหาของรายงานยังมีสวนท่ีตองแกไข คณะกรรมการอาจเสนอใหแกไขรายงานและ
ใหสอบใหมในระยะเวลาท่ีกําหนด 

7.3 กรณีท่ีนิสิตไมสามารถดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจารยที่
ปรกึษาโครงงานอาจพจิารณาใหลําดับขัน้ I หรอื U 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 

คณุลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

1. สามารถมองภาพรวมของกระบวนการ
ทํางานตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการ 
เพื่อทําการวินิจฉัยหาปญหา เรียงลําดับ
ความสําคัญ และระบุถึงปญหาที่ควรไดรับ
การแกไขได โดยคํานึงถงึขอจํากัดและความ
เปนไปได 

1. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต โดยมุงเนนการ
วินิจฉัยภาพรวมของปญหาตามองคความรูรายวิชา 
2. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
รายวิชาระดับวศิวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย
การบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
3. กําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

2. สามารถสรางทาง เลือกในการแก ไข
ปญหาและประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ทั้งในทางสังคม กฎหมาย สิ่งแวดลอม และ
เศรษฐศาสตร เพื่อประกอบการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม 

1. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต โดยมุงเนนการ
วินิจฉัยภาพรวมของปญหาตามองคความรูรายวิชา 
2. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
รายวิชาระดับวศิวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย
การบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
3. กําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

3. สามารถบูรณาการหลักการและทฤษฎี
ทางวศิวกรรมอุตสาหการรวมกับซอฟแวรท่ี
เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

1. การกําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264311 การ
เขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ, และ 264413 
ปฏิบัตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ 

4. สามารถนําเสนอผลงานไดอยางมีความ
นาเชื่อถือและโนมนาวใหเกิดความสนใจ 
ตลอดจนสามารถรวบรวมและวิเคราะหผล
ตอบกลับเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง 

1. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
ระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกต โดยมุงเนนการ
วินิจฉัยภาพรวมของปญหาตามองคความรูรายวิชา 
2. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาใน
รายวิชาระดับวศิวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ
วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย
การบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
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คณุลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

3. กําหนดใหนิสิตตองเรียนรายวิชา 264391 โครงงาน
ทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 
  (1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมจริยธรรม 
  (2) ปฏิบัตติามกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
  (3) เคารพสิทธ ิศักด์ิศรี และคุณคาของตนเองและผูอื่น 
  (4) สามารถบอกผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรม ท่ีมตีอโลก เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม 
  (5) มจีรรยาบรรณทางวิชาการ และมคีวามเขาใจในจรรยาบรรณแหงวชิาชีพ และกรอบ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

      2.1.2 วธีิการสอน 
     คุณธรรมจริยธรรมควรเปนสิ่งท่ีไดรับการอบรมสั่งสอนมาต้ังแตสถาบันครอบครัว
และสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้น กลยุทธการสอนในขอ 1.1 - 1.3 ควรเปนรูปแบบท่ีอาจารย
ผูสอนเปนผูสรางสถานการณเพ่ือใหผูเรยีนไดมีการแสดงออกซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ 
จากนั้นจึงทําการวัดและประเมนิผล สวนขอ 1.4 และ 1.5 เปนส่ิงท่ีนิสิตอาจไมเคยรูมากอน กลยุทธการ
สอนอาจใชการบรรยาย การอภปิรายรวมกัน หรอืการมอบหมายงานใหศึกษาคนควา แลวเขยีนรายงาน
หรอืนําเสนอ 

      2.1.3 วธิกีารวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ความตระหนัก ยอมแสดงออกผานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม 
ดังนั้นการประเมินผลอาจใชการพูดคุยสอบถามเพ่ือตรวจสอบทัศนติหรือการสังเกตพฤติกรรมใน
สถานการณที่ผูสอนสรางขึ้น 
  (2) กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มีข้ึนเพื่อความสงบสุขของการอยูรวมกัน การละเมิดยอม
สงผลกระทบตอบุคคลอื่น การประเมินผลขอน้ีควรพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีไมกอใหเกิดความ
เดอืดรอนราํคาญใหผูอื่นภายใตสถานการณท่ีผูสอนสรางขึ้น 
  (3) ผูท่ีเคารพสิทธิ์ ศักดิ์ศร ีและคุณคาของตนเองและผูอ่ืนยอมรักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม
ละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น ไมหาเหตุเพ่ือดูถูกเหยยีดหยามคนอื่น รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และไม
ดูถูกความสามารถของผูอ่ืน การประเมนิผลขอนี้ควรพิจารณาจากพฤตกิรรมที่รักษาสิทธิ์ของตนเอง ไม 
ละเมิดสทิธิ์ผูอื่น และรับฟงผูอื่น ภายใตสถานการณท่ีผูสอนสรางขึ้น 
  (4) การประเมนิผลอาจใชการสอบ การใหเขียนรายงาน หรือนําเสนอ การตอบคําถาม 
โดยพิจารณาจากความสามารถในการอธบิายผลกระทบจากการใชความรูทางวศิวกรรมได 
  (5) การประเมินผลแยกพิจารณาเปน 2 ดานคือ ดานวิชาการ และดานวิชาชีพ ดาน
วิชาการจะประเมินจากพฤติกรรมในการผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ไมคัดลอกผลงานผูอื่น การไม
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แอบอางผลงานผูอื่นมาเปนของตน มีการอางองิอยางถูกตอง ในดานวิชาชีพ การประเมนิจะลงลึกเพียง
การทดสอบความรูความเขาใจ การประเมินอาจใชการสอบ การเขียนรายงาน การนําเสนอ การถาม
ตอบ โดยพจิารณาจากความสามารถในการจดจําและการอธบิาย 

 2.2 ดานความรู 

      2.2.1 ผลการเรยีนรูดานความรู 
  (1) รู เขาใจ หรือประยุกตใชความรูทั่วไป ความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
พ้ืนฐานทางวศิวกรรม ในงานทางวศิวกรรมได 
  (2) รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการสําคัญทางดานวิศวกรรมอุตสาหการ 
  (3) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอื่นๆ เชน เศรษฐศาสตร การบริหารจัดการ เปน
ตน มาประยุกตใชในการแกปญหาทางวศิวกรรมอุตสาหการได 
  (4) สามารถเลอืกใชหลักการหรือเครื่องมือในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมอตุสาหการ
ไดอยางเหมาะสม 
  (5) สามารถประยุกตใชความรูท่ัวไปและความรูเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการในการ
แกไขปญหาในงานจริงได 

      2.2.2 วิธกีารสอน 
     มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและ
กฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิด
ความคดิตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎกัีบส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ
เพ่ือใหงายในการเขาใจหรอือาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน แสดงตัวอยางในการนําความรูมาใช
แกปญหา หรอืบูรณาการความรูจากศาสตรตางๆ เพ่ือแกปญหา 

      2.2.3 วธีิการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานความรู 
  (1) ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรและวทิยาศาสตร และพ้ืนฐานทางวศิวกรรม อาจพจิารณาจากความรูความเขาใจในเนื้อหา
ของรายวชิานั้นๆ สวนรายวิชาเฉพาะสาขาท่ีตองอาศัยคณิตศาสตร วทิยาศาสตร และพื้นฐานวิศวกรรม 
เปนพื้นฐานหรือเปนเครื่องมือในการศึกษา อาจประเมนิจากความสามารถในการประยุกตใืชความรู 
  (2) ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจในเนื้อหาของ
รายวิชานัน้ๆ 
  (3) ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก โดยพิจารณาจากความสามารถในการบูรณาการ
ความรูในศาสตรอื่นๆ มาประยกุตใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการได 
  (4) ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก โดยพิจารณาจากความสามารถในการเลือกใช
เครื่องมอืหรือการประยุกตใชเครื่องมอืไดอยางเหมาะสม 
  (5) ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก โดยใชโจทยปญหาจากงานจริงหรือโจทยใน
หนังสอืหรอืตําราท่ีใกลเคียงกับงานจรงิ โดยพจิารณาจากความสามารถในการหาคําตอบของปญหา 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1) สามารถคิดอยางมวิีจารณญาณท่ีดี 
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  (2) สามารถระบุปญหา ตั้งสมการความสัมพันธ และแกปญหาทางวิศวกรรมเฉพาะ
สาขาได 
  (3) สามารถออกแบบและดําเนินการทดลอง วิเคราะหและแปลผลขอมูลจากการ
ทดลอง หรือสามารถรวมขอมูล สังเคราะหขอมูล และคิดคํานวณ เพ่ือพิสูจน ตรวจสอบ วินิจฉัย 
ประเมนิ หรอืหาขอสรปุปญหาทางวศิวกรรมเฉพาะสาขาได 
  (4) สามารถออกแบบระบบ สวนประกอบของระบบ หรอืกระบวนการ ในงานวิศวกรรม 
อตุสาหการ ไดตามขอกําหนด หรอืความตองการ ภายใตขอจํากัดในการทํางจริง เชน ขอจํากัดทางดาน
เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม สังคม การเมือง จรยิธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย คววามเปนไปไดในการ
ผลิต หรอื ความยั่งยนื เปนตน 
  (5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง เพ่ือใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยแีละองคความรูใหมๆ  ได 

      2.3.2 วธีิการสอน 
  (1) จัดการเรียนการสอนใหนิสิตไดฝกคิดอยางมีวิจารณญาณโดยการฝกใหนิสิตได
ทดลองระบุและกําหนดขอบเขตของปญหา รวบรวมขอมูล จําแนกขอมูลวาเปนขอเท็จจริงหรือ
ขอคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือขอมูล คาดเดาคําตอบท่ีเปนไปได ใชตรรกะไดอยางถูกตองในการหา
คําตอบของปญหา จากนัน้จงึประเมินและสรุป 
  (2) แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหา และมอบหมายงานใหแกโจทยปญหาดวยตัวเอง 
  (3) ในรายวิชาปฏบัิตกิารบางหัวขอ ผูสอนอาจกําหนดวัตถุประสงคของงานนัน้ จากนั้น
ใหนสิิตออกแบบการทดลองและดําเนนิการทดลองดวยตนเอง 
  (4) อธิบายขอควรพิจารณาในการออกแบบ มอบหมายงานออกแบบชิ้นงาน หรือ
กระบวนการ หรือระบบทางวิศวกรรม ในรูปแบบของโจทยการบาน โครงงานยอย โครงงานตลอดภาค
การศึกษา 
  (5) มอบมายงานใหคนควาแลวเขียนรายงาน เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายในชั้นเรียน 
พานสิติออกไปศกึษาดูงาน กําหนดใหมีการฝกงาน การทําโครงงานทางวิศวกรรม 

      2.3.3 การวัดและประเมนิผล 
  (1) ใชการสอบ การเขียนรายงาน การนําเสนอ หรือการตอบคําถาม เปนเครื่องมือใน
การวัดผล โดยประเมินจากความสามารถในการระบุและกําหนดขอบเขตของปญหา รวบรวมขอมูล 
จําแนกขอมูล ประเมินความนาเชื่อถือขอมูล การคาดเดาคําตอบท่ีเปนไปได การใชตรรกะไดอยาง
ถูกตองในการหาคําตอบของปญหา การประเมินและสรุป 
  (2) ใชการสอบเปนเครื่องมือในการวัดผล โดยประเมินจากความถูกตองในการตั้ง
สมการความสัมพันธ แทนคา หาคําตอบ และแปลผลการคํานวณ 
  (3) ประเมนิจากผูใชบัณฑิต 
  (4) ใชการสอบ รายงาน การนําเสนอ หรือการตอบคําถามเปนเคร่ืองมือในการวัดผล 
โดยประเมนิจากผลการทดลองและขอสรุปที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 
  (5) ใชการสอบ รายงาน การนําเสนอ และโครงงานออกแบบเปนเครื่องมือในการวัดผล 

โดยประเมนิจากการบรรลุจุดมุงหมายในการออกแบบ ความคิดสรางสรรค ความสมเหตุสมผลของการ

ออกแบบภายใตขอจํากัดตางๆ 
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  (6) ใชผลงาน รายงาน หรือการนําเสนอ เปนเครื่องมือในการวัดผล โดยประเมินจาก
ความรูหรอืช้ินงานที่ไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง การฝกงานหรือการทําโครงงาน 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.4.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี และ สามารถดําเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรมได 
  (2) สามารถริเริ่ม เสนอแนวทางในการแกไขสถานการณไดอยางสรางสรรค หรือแสดง
จุดยืนและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมตามบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึง การมี
สวนรวมในการแกไขสถานการณตางๆ 
  (3) ตระหนักและรับผดิชอบในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพ 
  (4) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในทีมตามบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสทิธิภาพ 
  (5) มจิีตสํานกึดานความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดลอม 

      2.4.2 วธีิการสอน 
  (1) การสรางสถานการณจําลองโดยมอบหมายใหทํางานกลุม หรือสงเสริมใหนิสิตรวม
กิจกรรมเสรมิหลักสูตรตางๆ เพื่อนสิิตแตละคนไดมปีฏสัิมพันธกับคนรอบขาง 
  (2) การสรางสถานการณจําลองหรือใหนสิิตอยูภายใตสถานการณจริง เพ่ือเปดโอกาส
ใหนสิิตไดอภิปราย ตอบคําถาม แสดงจุดยนื ไดเสนอความคิดเห็น และไดแสดงความสามารถในการแก
สถานการณ 
  (3) การมอบหมายงานใหนิสิตศึกษาคนควานอกจากเนื้อหาท่ีสอนหรือใหเรียนรูดวย
ตนเองในบางหัวขอ นอกจากน้ีอาจสงเสริมใหนิสิตเขารวมฟงบรรยายจากวิทยากรพิเศษ เขารวม
ประชุมสัมมนา หรอืการประชุมวิชาการ จัดใหมกีารดูงานนอกสถานที่และการฝกงาน 
  (4) การสรางสถานการณจําลองโดยมอบหมายงานกลุม โดยอาจมอบหมายหลายงาน
เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตไดทําหนาที่หลายบทบาท ทั้งการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม หรืออาจ
สงเสรมิใหนิสิตเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดโดยคณะ มหาวทิยาลัย หรือองคกรตางๆ เพื่อ
ฝกใหนิสิตไดเรยีนรูท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่นในสาขาวชิา คุณวุฒิ และวัยวุฒทิี่แตกตาง นอกจากนี้อาจให
นิสติไปฝกงานในสถานประกอบการ 
  (5) การสรางสถานการณจําลองในวิชาปฏิบัติการ โดยชี้แจงเก่ียวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการ การจํากัดหรอืควบคุมของเสียหรือขอคํานึงเก่ียวกับการรักษาสภาพแวดลอม จากนั้น
สังเกตพฤตกิรรมในการปฏิบัติงาน 

      2.4.3 การวัดและประเมินผล 
  (1) ใชการสังเกตพฤตกิรรมขณะทํางานกลุม โดยพิจารณาจากปฏิสัมพันธท่ีมีกับคนรอบ
ขาง และการปรับตัวในสถานการณตางๆ 
  (2) ใชการสังเกตพฤตกิรรมขณะเขารวมประชุมสัมมนา โดยประเมินจากความสามารถ
ในการอภิปราย การตอบคําถาม การแกสถานการณ รวมถงึการมีสวนรวมในงาน 
  (3) ใชรายงาน การนําเสนอ การตอบคําถาม 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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      2.5.1 ผลการเรยีนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรบัการทํางานที่เก่ียวของกับงานทางวิศวกรรมได 
  (2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลทางคณิตศาสตรหรือขอมูลทาง
สถติไิด 
  (3) มทัีกษะในการใชสารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยางมปีระสิทธภิาพและรูเทาทัน 
  (4) มีทักษะในการตดิตอสารไดอยางมีประสิทธิผล 
  (5) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือพื้นฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยที่จําเปนตอการปฎิบัติงาน
ทางวศิวกรรมได 

      2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวเิคราะห เชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) จัดการเรยีนการสอนที่เนนการฝกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน ใน
ระหวางผูเรยีน ผูสอน และผูเก่ียวของอื่นๆ 
  (2) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวชิาตางๆ ใหนิสิตไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง พรอมทัง้นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 

      2.5.3 วธิีการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่เก่ียวของ 
  (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมอืตางๆ การอภิปราย กรณีศกึษาตางๆที่มีการนําเสนอตอช้ันเรยีน 
  (3) ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงานรวมดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (4) ทักษะการเขยีนรายงาน 

 2.6 สุนทรียภาพ 

      2.6.1 ผลการเรียนรูดานสุนทรียภาพ 
     มีความรู ความเขาใจและซาบซ้ึงในคุณคาของศาสตรที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมสากล 

      2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานสุนทรียภาพ 
     จัดกิจกรรมเสริมที่สอดคลองกันระหวางงานดานวิศวกรรมอุตสาหการและคุณคา
ของวัฒนธรรม เชน การสงนสิติเขารวมแขงขันโครงการตางๆ 

      2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานสุนทรียภาพ 
     ประเมนิจากผลการนําเสนอผลงานหลังจากการเขารวมกิจกรรม 

 2.7 ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถามี) 

      2.7.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 
  (1) มีสุขนสิัยท่ีสงเสรมิตอการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม 
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      2.7.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 
  (1) ในรายวิชาที่มกีารปฏิบัตทิางวชิาชีพ จะเนนย้ําในเรื่องของความปลอดภัยกอนปฏิบัติ 
  (2) จัดกิจกรรมที่มีเสรมิทักษะการนําเสนอหนาชัน้เรียน โดยเนนในเรื่องของบุคลิกภาพ
ระหวางการนําเสนอ 

      2.7.3 วธีิการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 
  (1) ประเมินจากการปฏิบัติงานของนิสิตตามหลักเกณฑดานความปลอดภัยของ
หองปฏบัิตกิาร 
  (2) ประเมินผลทางดานบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ การแกไขสถานการณระหวาง
การนําเสนอหนาชัน้เรยีน 

 2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

      2.8.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 
  (1) สามารถปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาปรากฏการณ หลักการทํางาน พิสูจนสมมุติฐาน หรือตรวจสอบและ
ประเมิน และสามารถตรวจสอบ ถอดประกอบ ติดต้ัง บํารุงรักษา อุปกรณ กลไก และเครื่องจักรกล
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการได 
  (2) มีทักษะการปฏิบัติงานดานการแขงขันรูปแบบใหม กฎกติกาของเกม การชนะดวย
ทีม โซอุปทานในเชิงระบบ การสรางตนแบบโซอุปทาน ซอฟตแวรโซอุปทาน อุปสงค อุปทาน และผล
การปฏบัิต ิ

      2.8.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัตกิารทาง

วชิาชพี 
  (1) จัดการเรียนการสอนความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ การประยุกตใชความรูทาง
วิศวกรรมอุตสาหการมาแกปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ และมีการพาไปศึกษาดูงานตามสถาน
ประกอบการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นิทรรศการ การแสดง การประกวด การแขงขัน การ
ฝกอบรม การสัมมนา การสอนพเิศษหรือเสริม การส่ังงานหรอืรายงาน ฯลฯ 
  (2) จัดใหนิสิตตองผานการเรียนรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการ (Skills and Experience in Industrial Engineering) หรือรายวิชา 264492 การ
ฝกงาน (Professional Training) หรือผานสหกิจศึกษาในรายวิชา 264493 สหกิจศึกษา (Co-operative 
Education) ในภาคปลายของการศึกษาชัน้ปที่ 4 

      2.8.3 วธิีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 
  (1) การประเมินความรูและทักษะการประยุกตใชความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการมา
แกปญหาจากกรณีศกึษาตางๆ จากรายงานสรุป หรอืผลงาน หรอืการนําเสนอผลงาน 
  (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานในรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณใน
วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ (Skills and Experience in Industrial Engineering) หรือการปฏิบัติงานใน
รายวิชา 264492 การฝกงาน (Professional Training) หรือการปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชา 264493 
สหกิจศกึษา (Co-operative Education) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 

1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

1.1 วชิาศกึษาทั่วไป บังคบั 

 001101 การใชภาษาไทย ● ○    ● ●    ●    ● ○ ○       ●  ●     

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียม

ความพรอม 
● ●    ● ● ●   ●    ● ● ●       ●       

 001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง ● ●    ● ● ●   ●    ● ● ●       ●       

 001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา ● ●    ● ● ●   ●    ● ● ●       ○       

 002201 พลเมืองใจอาสา ● ●    ● ●    ○ ○   ● ● ●    ● ○  ○  ○     

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม ● ●    ● ●    ○ ○   ○ ● ●    ○ ○  ○  ○     

 003102 การสื่อสารในสังคม

ดจิิตอล 
 ●    ● ● ●   ● ●   ●  ○    ●     ○     

 003201 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม 
 ●    ● ● ●   ●    ●  ●    ● ●    ○ ● ○   

 004101 ศลิปะในการดําเนนิชีวิต ● ●    ● ● ●    ●   ○ ○ ○    ○   ○  ●     
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 
 004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 
● ●    ● ● ●    ●   ● ●        ●  ●  ●   

2. หมวดวชิาเฉพาะสาขา 

2.1 วชิาเฉพาะพื้นฐาน 

2.1.1 กลุมวชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

 241151 แคลคูลัส 1  ○ ○   ● ●    ● ● ● ●  ○  ○ ○   ○         

 241152 แคลคูลัส 2  ○ ○   ● ●    ● ● ● ●  ○  ○ ○   ○         

 241253 แคลคูลัส 3  ○ ○   ● ●    ● ● ● ●  ○  ○ ○   ○         

 242101 หลักเคม ี  ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● ●  ● ○  ●   ○         

 244101 ฟสกิส 1  ○ ○ ○  ● ● ●   ● ● ● ●    ○    ○         

 244102 ฟสิกส 2  ○ ○ ○  ● ● ●   ● ● ● ●    ○    ○         

2.1.2 กลุมวชิาพื้นฐานทางภาษา 

 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ 
● ● ● ●  ● ●    ●     ● ● ● ●   ●         

2.1.3 กลุมวชิาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 
 226101 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
 ○       ● ○ ● ● ●   ●   ●  ● ○ ○        

 261101 เขียนแบบวศิวกรรม ○ ○  ●  ●     ○     ●   ○  ○   ○     ○ ○ 

 261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1  ○  ●  ●     ○        ○     ○ ○      

 261210 กลศาสตรของแข็ง

พื้นฐาน 
 ○  ●  ●     ○        ○     ○ ○    ○ ○ 

 261230 ความรอนและของไหล  ○   ● ○ ●    ○   ○ ○    ○      ○    ○  

 261394 ปฏบิัตกิารวศิวกรรม 

เครื่องกล 
 ● ○   ○ ○  ● ○ ○ ●   ○ ○   ● ○  ○  ○ ○      

 262201 วศิวกรรมไฟฟาพื้นฐาน ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ●      

 264101 วัสดุวศิวกรรม ○ ● ○  ● ● ● ○ ○ ○ ○    ● ○  ○ ○  ○  ○  ○      

 264201 กรรมวธิกีารผลิต  ○  ○ ● ○ ●   ○ ○         ●     ○  ●  ●  

 264202 สถิติวศิวกรรม  ○   ●   ● ● ○   ○  ○    ○   ●  ○       

2.2 วิชาเฉพาะดาน 

2.2.1 กลุมวชิาแกน 

 264211 กรรมวธีิการผลิตข้ันสูง  ○  ○ ● ○ ●   ○ ○         ●     ○  ●  ●  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 

 264212 การควบคุมคุณภาพ     ● ○ ● ○ ● ○  ● ●  ○      ○ ○         

 264311 การเขียนโปรแกรม

วิศวกรรมอุตสาหการ 
 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 

 264312 การจัดการทาง

วิศวกรรม 
   ○ ●   ● ● ○   ○  ○    ○     ○ ●      

 264313 วศิวกรรมเคร่ืองมือ  ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○      ○ ● ○ ○  ○ ○    ●  

 264314 การวางแผนและควบคุม 

การผลิต 
 ○ ○  ● ● ● ○ ○ ○  ○ ○  ○    ○   ○   ○    ●  

 264315 การออกแบบโรงงาน

อุตสาหกรรม 
   ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   ●  

 264391 โครงงานทางวศิวกรรม 

อุตสาหการ 1 
●  ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○   ○   

 264411 สัมมนา  ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ●  ○ ○      ●       

 264412 วิศวกรรมความ

ปลอดภัย 
 ●  ● ●   ● ● ○   ○  ○    ○     ○ ●  ●    
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 
 264413 ปฏบิัตกิารวศิวกรรม 

อุตสาหการ 
 ○ ○  ● ○ ● ○ ● ○  ○ ○ ○      ○ ○ ○ ○ ○ ○  ●  ●  

 264414 การวิเคราะหตนทุนทาง

อุตสาหกรรม 
   ○ ● ○  ● ○ ● ○ ● ●      ○   ○   ○      

 264491 โครงงานทางวศิวกรรม 

อุตสาหการ 2 
●  ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●   ○ ○  

2.2.2 กลุมวชิาชพีวศิวกรรมอุตสาหการ 

2.2.2.1 กลุมการจัดการทางวศิวกรรมและระบบการผลิต 

2.2.2.1.1 วชิาชีพบังคับกลุมการจัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต 

 264321 การวจัิยดําเนินงาน  ○ ○  ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○  ○ ○ ○  ○      

 264322 การศึกษาการ

ปฏบิัตงิานทางอุตสาหการ 
   ○ ● ○ ●   ● ○  ○ ○ ○  ○  ○      ○    ●  

 264323 วิศวกรรมการ

บํารุงรักษา 
 ○  ● ● ●     ○        ○      ○      

 264324 เศรษฐศาสตรวศิวกรรม  ○  ○ ● ● ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○    ○   ○   ○      

2.2.2.1.2 วชิาชพีเลือกกลุมการจัดการทางวศิวกรรมและระบบการผลิต 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 
262300 ความคดิสรางสรรคและ

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
○ ○ ● ●  ● ○    ●   ● ● ○ ●  ○   ○ ○ ○  ●     

 264331 การออกแบบและ

วิเคราะหการทดลอง 
   ○ ○ ○ ● ○ ● ○  ● ●  ○    ○  ○ ○         

 264332 การจําลองสถานการณ  ○   ○ ● ● ○ ● ○  ● ●  ○    ○  ● ● ○        

 264333 การเพิ่มผลผลิตใน

อุตสาหกรรม 
  ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○   ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○     

264399 อาสาพัฒนาชุมชน

สําหรับวิศวกร 
○ ● ●     ○  ●  ○   ○    ● ○   ○   ○  ○ ○  

 264431 จิตวทิยาอุตสาหกรรม ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ●  ●   

 264432 การใชคอมพวิเตอรชวย

ในการออกแบบ ผลิต และงาน

วิศวกรรม 
 ○    ○ ●  ● ○ ○  ○      ○ ○ ●    ○      

 264333 การยศาสตร    ○   ● ● ● ○   ○  ○      ○   ○ ○      

 264434 การประยุกตใช

คอมพิวเตอรสําหรับงาน
 ●    ○ ●  ● ○ ○  ○      ○ ○ ●    ○      
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 
วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

 264435 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมอุตสาหการกลุม

วิชาการจัดการทางวิศวกรรมและ

ระบบการผลิต 

 ○     ● ● ○      ●   ○ ○      ○      

 264392 ทักษะและ

ประสบการณในวชิาชพีวศิวกรรม

อุตสาหการ 
 ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264492 การฝกงาน  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264493 สหกจิศกึษา  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

2.2.2.2 กลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสตกิส 

2.2.2.2.1 วิชาชพีบังคับกลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสตกิส 

 264341 การจัดการสินคาคงคลัง

และคลังสนิคา 
○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      

 264342 การขนสงและกระจาย

สนิคา 
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ●  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 
 264343 การออกแบบระบบขน

ถายวัตถุดบิ 
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ●  

 264344 การจัดการโลจิสตกิส

และโซอุปทาน 
○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      

2.2.2.2.1 วิชาชพีเลือกกลุมการจัดการโซอุปทานและโลจิสตกิส 

262300 ความคดิสรางสรรคและ

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
○ ○ ● ●  ● ○    ●   ● ● ○ ●  ○   ○ ○ ○  ●     

 264351 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ 

โลจิสตกิส 
○ ○ ○ ● ●  ○ ●  ○   ○ ○ ●    ○ ○ ○          

 2644352 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับโลจิสตกิส 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ●      

 264353 โลจิสตกิสระหวาง

ประเทศ 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○     

264399 อาสาพัฒนาชุมชน

สําหรับวิศวกร 
○ ● ●     ○  ●  ○   ○    ● ○   ○   ○  ○ ○  

 264451 ทฤษฎเีกมและกลยุทธ

ทางธุรกจิ 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 
 264452 การขนสงตอเนื่องหลาย

รูปแบบ 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      

 264453 การขนถายวัสดุและ

การบรรจุภัณฑ 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      

 264454 การจัดการการจัดหา ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ●  

 264455 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมอุตสาหการกลุม

วิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิ

สตกิส 

 ○     ● ● ○      ●   ○ ○      ○      

 264392 ทักษะและ

ประสบการณในวชิาชพีวศิวกรรม

อุตสาหการ 
 ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264492 การฝกงาน  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264493 สหกจิศกึษา  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

2.2.2.3 กลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 

2.2.2.3.1 วิชาชีพบังคับกลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 
 264361 หุนยนตอุตสาหกรรม
และเครื่องกลวิทัศน  ● ○  ● ● ○ ○ ●     ○ ○    ○  ● ○   ○ ○     

 264362 ระบบคอมพิวเตอรและ
การเช่ือมตอ  ● ○  ● ● ○ ○ ●     ○ ○    ○  ● ○   ○ ○   ●  

 264363 ระบบควบคุมและ
แบบจําลอง ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●    ●  

 264364 การผลิตอัตโนมัต ิ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ●  

2.2.2.3.2 วิชาชพีเลือกกลุมการควบคุมและการผลิตอัตโนมัติ 
262300 ความคดิสรางสรรคและ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน ○ ○ ● ●  ● ○    ●   ● ● ○ ●  ○   ○ ○ ○  ●     

 264371 ระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุน ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○     

 264372 อิเล็กทรอนกิสและวงจร
ดจิิทัล ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○     

 264373 ปญญาประดษิฐ  ● ○   ● ○ ○ ●     ○ ○    ○  ● ○   ○ ○     
264399 อาสาพัฒนาชุมชน
สําหรับวิศวกร ○ ● ●     ○  ●  ○   ○    ● ○   ○   ○  ○ ○  

 264471 การออกแบบ

เครื่องจักรกล 
 ○  ○  ● ● ○   ● ○ ○     ○ ○      ○ ○   ●  

 264472 การประยุกตใช

ไมโครโปรเซสเซอร 
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○  ○ ● ○   ●  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ
การ

สงเสริม
สุขภาพ

และ
พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ
การ

ปฏบัิตกิาร
ทาง

วิชาชพี 

(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) (1) (2) 
 264473 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมอุตสาหการกลุม

วิชาการควบคุมและการผลิต

อัตโนมัต ิ

 ○     ● ● ○      ●   ○ ○      ○      

 264392 ทักษะและ

ประสบการณในวชิาชพีวศิวกรรม

อุตสาหการ 
 ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264492 การฝกงาน  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

 264492 สหกิจศกึษา  ● ● ○ ●   ●  ● ○  ● ●  ●  ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

3 รายวชิาบรกิาร      

264109 ปฏบัิตกิารเครื่องมือ

พื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช

งาน 

  ●   ○ ○  ○ ○ ○        ○ ○     ○    ●  

264209 พื้นฐานกรรมวธีิการ

ผลิต 
 ○  ○ ● ○ ●   ○ ○         ●     ○  ●  ●  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษา
ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสติ 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะนิสิตยังไมสําเรจ็การศกึษา 

1. การทวนสอบในระดับรายวิชา มกีารประเมินท้ังในภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 
2. การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนสิติ 
3. มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนสิติ เพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการเรยีนรูของนสิติ 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนสิติสําเร็จการศกึษา 
  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา 
เพื่อนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรใชการประเมินจาก 

1. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

2. การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ
การศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม 
และคุณสมบัตดิานอื่นๆ ของบัณฑติท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศกึษาในสถานศึกษาน้ันๆ 

4. การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวชิาท่ีเรยีนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น 

5. มีการเชญิผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปน
อาจารยพเิศษ เพื่อเพ่ิมประสบการณ เรยีนรู และการพัฒนาองคความรูของ นสิติ 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย 
การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และหลักสูตรท่ีสอน 
 1.2 รวมท้ังอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปนการ
พัฒนาการสอนของอาจารย 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. สงเสริมอาจารยใหมกีารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสงเสรมิการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรอืการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2. มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหทันสมัย 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอ่ืนๆ 

1. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทาง
วิชาการสูงข้ึน 

2. มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหทันสมัย 
3. การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวชิาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรู

และคุณธรรม 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน

หลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
มหาวทิยาลัยกําหนดทุกปการศึกษา จัดทํารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
ผลตอคณะและมหาวิทยาลัย 

 

2. บัณฑติ 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจขอมูลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ขอมูลศิษยเกา และขอมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะในแตละป เพื่อเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. นิสิต 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาและดําเนินงานตาม

ขัน้ตอนการรบัเขาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรดําเนนิโครงการปรับพื้นฐานใหนิสิตใหมทุกปการศึกษาและ

ประเมนิผลความสําเร็จของโครงการ 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษานิสิตใหมสําหรับ

ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะนําอื่นๆ ที่เปนประโยชน และใหอาจารยท่ีปรึกษารายงานผลการให
คําปรึกษาตอคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมและ
ประเมนิผลการการจัดกจิกรรม เพ่ือสงเสริมใหนสิติมีทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลการคงอยูของนสิติ อัตราการสําเร็จการศึกษา 

การรองเรียนและประเมนิความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการขอรอง (ถามี) สรุปผลในแตละปเพื่อ

เปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนทุกปการศึกษา 

 

4. อาจารย 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัตขิองอาจารยและดําเนินการรับและแตงต้ัง

อาจารยประจําหลักสูตรตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด  
สนับสนุนงบประมาณใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี

กําหนดภาระงานของอาจารย และใหอาจารยรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีประกอบการพิจารณา
ประเมนิผลการปฏิบัตงิานประจําป 
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คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลรอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอย
ละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวชิาการของอาจารย อัตราการคงอยูของอาจารย และ
ประเมนิความพึงพอใจในการปฏิบัตหินาท่ีของอาจารย สรปุผลและขอเสนอแนะในแตละปเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลปอนกลับจากสถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต 

อาจารย บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษยเกา นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีเก่ียวของ ระเบียบสภาวศิวกร เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรกําหนดภาระงานสอนตามความรูความสามารถของอาจารย
ผูสอน พิจารณาการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
ขอสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมตางๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาหรอืรายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม และการ บูรณาการ
การเรยีนการสอนกับการจัดกิจกรรมตางๆ ทุกภาคการศกึษา เมื่อสิน้ปการศึกษาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแตละปเพื่อเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรยีนการสอน 
 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ให
สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีกําหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรกอนเปดสอน เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา
จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิาหรอืรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
และรายงานผลตอคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทุกปการศกึษา 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ีจําเปนสําหรับ

หลักสูตร เชน หองเรียนและอุปกรณสื่อการสอน หองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณประกอบการ
เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวร หองสมุดหรอืแหลงความรูและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนกิส หนังสือ ตําราและวารสาร อาคาร
หรือสถานที่สําหรับทํากิจกรรม กําหนดผูรับผิดชอบและประเมินผลการใหบริการจากนิสิต บุคลากร
และอาจารย สรุปผลและขอเสนอแนะในแตละปเพ่ือเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงการใหบริการส่ิง
สนับสนุนการเรยีนรู 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนบีงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปที ่2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินการของหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตร ี
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดํ า เนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  ท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวชิา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ  การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
ที่แลว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ

หรอืคําแนะนําดานการจดัการเรยีนการสอน 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา
มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ดัชนบีงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปที ่2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

11. ระดับความพงึพอใจของนสิติปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 
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หมวดท่ี 8 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมนิกลยุทธการสอน 
 กระบวนการที่จะใชในการประเมนิและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนตองประเมินผูเรียนในทุกๆหัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจาก
นิสิต การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวของตนแลว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรยีนมีความเขาใจหรอืไม หากวิธีท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรยีนเขาใจไดก็
ตองมกีารปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคเรียน การทดสอบปลายภาคเรียน จะสามารถช้ี
ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรอืไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ
ตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวชิา 
 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เม่ือนิสิตเรียนอยูช้ันปท่ี 4 และอาจตองออก
ปฏิบัตงิานในรายวิชาการฝกงานดานวิศวกรรมอุตสาหการ ซ่ึงจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนเิทศนิสิต
ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนิสิตวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และยัง
ออนดอยในดานใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจดัการเรยีนการสอนท้ังในภาพรวมและแตละในรายวชิา 
 

3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศกึษาประจําป ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน ท่ีได รับการแตงตั้ งจาก
มหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต
ละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปน
การปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา  สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 4 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการใชบัณฑติ 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวย การศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตรเกา (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 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

วชิาศึกษาทั่วไปบังคับ                    21  หนวยกติ                   วิชาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หนวยกติ            

กลุมวชิาภาษา                               9  หนวยกิต                    กลุมวิชาภาษา                            12  หนวยกติ 

001103 ทักษะภาษาไทย         
Thai Language Skills                        

3(3-0-6)              

ปดรายวชิา 
001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Fundamental of English                               
3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    
Developmental English                                

3(3-0-6)    

   001101 การใชภาษาไทย  
Usage of Thai Language             

3(2-2-5) 

เปดรายวชิา

ใหม 

 

 

    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 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม     
Ready English  

3(2-2-5) 

 

 

    คําศัพทภาษาอังกฤษ หลักการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การฟง พูด อาน เขยีนตามสถานการณท่ีกําหนด 
และไวยากรณภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการใชภาษาอังกฤษในชวีติประจําวัน 

 

 

    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 

   001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 
Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

    ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน 
คําศัพท และไวยากรณพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารตาม
สถานการณตางๆ ในบรบิทสากล 

 

 

    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 ภาษาอังกฤษกาวหนา 
Step UP English 

3(2-2-5) 

เปดรายวชิา

ใหม 

 

 

    คําศัพทภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับขาวสารและสื่อ
ในชีวิตประจําวัน หลักการใชภาษาองักฤษเพ่ือการ
ฟง พูด อาน เขียน เพื่อการส่ือสารในชวีติประจําวัน 
การแสวงหาความรู การตีความและนําเสนอขอมูลท่ี
เปนประโยชนตอการศึกษาและอาชีพในอนาคต 

 

 

    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 

กลุมวิชาสังคมศกึษา                        3  หนวยกิต                                             ปดกลุมวชิาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุมวชิาพลานามัย   1 หนวยกติ    บังคับเลอืก         1 หนวยกติ                       ปดกลุมพลานามัย 

004150 กอลฟ 
Golf 

1(0-2-1)    

ปดรายวชิา 

004151 เกม 
Game 

1(0-2-1)    

004152 บริหารกาย 
Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเขาจังหวะ  
Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 วายนํ้า     
Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    
Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกรอ   
Takraw  

1(0-2-1)    

004157 นันทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟทบอล 
Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   
Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  
Table Tennis 

1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมนิตัน 
Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  
Football 

1(0-2-1)    

004164 
 

วอลเลยบอล 
Volleyball 

1(0-2-1)    
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004165 
 

ศิลปะการตอสูปองกันตัว  
Art of Self Defense           

1(0-2-1)    ปดรายวชิา 

กลุมวชิาบูรณาการ                          8 หนวยกติ                       กลุมวชิาบูรณาการ                          18 หนวยกติ 

005171 ชวีติและสุขภาพ    
Life  and  Health              

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
005172 การจัดการการดําเนินชีวติ 

Living Management 
3(2-2-5)    

005173 ทักษะชวีติ  
Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                           3(2-2-5)  

เปดรายวชิา

ใหม 

    Citizen Mind by Citizenship  

       สทิธิและหนาท่ีของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิต
อาสา สํานึกสาธารณะ คุณธรรม จรยิธรรม การ
ปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ความกตัญู 

      Rights and duties of citizens in Thailand and 
world community, volunteerism, moral, 
consciousness, the changing society, cultural 
appreciation, gratitude 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                       3(2-2-5)  

    Multicultural Society                                         

      มนุษยกับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม กระแสการ
เปล่ียนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน 
ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นไทย 4 
ภาคและพะเยา 

      Man and society, multicultural society, social 
and cultural trends in global, ASEAN, Thailand’s 
regional, and Phayao dimensions 

   003201 การส่ือสารในสังคมดิจทัิล                      3(2-  

    Communication in Digital Society  

      ความรูพ้ืนฐานเทคโนโลย ีฮารดแวร ซอฟตแวร 
และระบบเครอืขาย นวัตกรรมของเศรษฐกจิดจิิทัล 
ธุรกรรมพาณิชยอเิล็กทรอนิกส การใชโปรแกรม
สํานักงานอัตโนมัต ิและโปรแกรมประยกุตเพ่ือการ
ผลิตส่ือผสม การสืบคน คัดกรอง และเลอืกสรร
ขอมูลเพ่ือนํามาใชในการทํางานและชีวติประจาํวัน 
การส่ือสารในเครอืขายสังคมออนไลนอยางมี
จรยิธรรมและเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

    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 
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   003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอม      3(2-2-
Health and Environmental Management                          

 

เปดรายวชิา

ใหม 

      ภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
สิง่แวดลอมกับการสงเสริมสุขภาพ อุบัติเหตุ 
อุบัตภัิย ภัยธรรมชาติ สถานการณโรค 

      State of health, mental and physical health, 
environment for health promotion, accident, 
danger, natural disaster and disease situation 

   004101 ศิลปะในการดําเนินชวีติ                      3(2-  

    Art of Living  

      การสรางแรงบันดาลใจ  การเห็นคุณคาในตนเอง
และผูอื่น การต้ังเปาหมายชีวติและการวางแผน 
กระบวนการคิด  การควบคุมและการจัดการ
อารมณ 

      Inspiration making, appreciation in self value and 
others, goal setting in life and planning, thinking 
system, emotion control and management 

   004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2- 

    Socialized Personality  

      การเสรมิสรางบุคลกิภาพ มารยาท วัฒนธรรมไทย 
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยูรวมกันในสังคม 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 

วชิาศึกษาทั่วไปเลอืก   ไมนอยกวา       9    หนวยกติ                                        ปดรายวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 

กลุมวชิาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปดรายวชิา 

กลุมวชิามนุษยศาสตร 

002121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศกึษาคนควา 3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรชัญาเพ่ือชีวติ 
Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศนศิลปะการแสดงไทย 
Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควจิักขณ 
Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชวีิตประจําวนั 
Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุมวชิาสังคมศาสตร 

003131 กฎหมายพ้ืนฐานเพื่อคุณภาพชวีิต    3(3-0-6)    
ปดรายวชิา 

 Fundamental Laws for Quality of Life         
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003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

 Thai and the World Community                           

003133 วถีิไทย วถิีทัศน 
Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     
Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

006140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    
Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

006141 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตรสําหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจําวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวถีิชวิีต 
Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกลตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วทิยาศาสตรในชวีติประจาํวัน 
Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุมวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย   
Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปดรายวชิา 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวชิาเฉพาะดาน                                           111 หนวย

กติ 

หมวดวิชาเฉพาะดาน                                    111 หนวย

กติ 
 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร                               21 หนวยกติ กลุมวชิาพื้นฐานวิทยาศาสตร                        21 หนวยกิต  

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

คงเดมิ 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

 

 

4(3-3-8) 242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 
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244101 ฟสกิส 1 

Physics I 

4(3-3-8) 244101 ฟสิกส 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

เปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวชิา 

   การเคลื่อนท่ีแบบเปล่ียนตําแหนงใน 1 และ 2 มิติ การ
เคล่ือนท่ีแบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตรของ
อนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล 
การส่ันสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส ทฤษฎีคล่ืนของ
แสง ความรอนและระบบกาซอุดมคติ เทอรโมไดนามิกส 
และกลจักรความรอน ทฤษฎีจลน 

   หนวยการวัดทางฟสิกส ปริมาณสเกลารและปริมาณ

เวกเตอร การเคลื่อนที่เนื่องจากความเรงใน 1 มติิ การ

เคล่ือนท่ีภายใตสนามแรงโนมถวง สมดุลแรงและกฎการ

เคล่ือนท่ีของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ

กลศาสตรของวัตถุแข็งแกรง โมเมนตัมและการชน งาน 

พลังงาน และกฎการอนุรักษในวิชาฟสกิส สมบัติของ

สสาร กลศาสตรของไหล คลื่นและการส่ัน เสียงและการ

ไดยนิ แสง สมบัติของแสง ระบบเลนสและการมองเห็น 

ความรอนและอุณหภูม ิระบบกาซอดุมคต ิสมการสถานะ

และกฎ 4 ขอของเทอรโมไดนามิกส ทฤษฎีจลนของกาซ 

และเคร่ืองยนตความรอน 

   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 
and heat engines 

244102 ฟสกิส 2 

Physcis II 

4(3-3-8) 244102 ฟสิกส 2 

Physcis II 

4(3-3-8) 

   ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาและสนามไฟฟา กฎของเกาส 
ศักยไฟฟา ไฟฟากระแสตรงและอุปกรณแมเหล็กไฟฟา 
การเหน่ียวนําแมเหล็กและกฏของฟาราเดย การเหน่ียวนํา 
การส่ันทางแมเหล็ก ไฟฟาและวงจรไฟฟากระแสสลับ 
สนามแมเหล็กเน่ืองจากกระแสไฟฟาท่ีเปล่ียนแปลง วงจร
และอเิล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
กัมมันตรงัสีและนวิเคลียส กําเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่น
และอนุภาค 

   ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาและแรงทางไฟฟา เวกเตอร
สนามไฟฟาจากประจุไฟฟาบนตัวนําแบบตางๆ การ
หาสนามไฟฟาจากกฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุ
ไฟฟาและสารไดอเิล็กทริก กระแสไฟฟาและความ
ตานทาน วงจรไฟฟากระแสตรง สารแมเหล็กและ
แหลงกําเนิดสนามแมเหล็ก เวกเตอรสนามแมเหล็ก
จากการเคล่ือนท่ีของประจุไฟฟา กฎของบิโอซา
วาตซและกฎของแอมแปร การเหนี่ยวนําแมเหล็ก
และกฎของฟาราเดย ความเหนี่ยวนําแหลงกําเนิด
ไฟฟากระแสสลับ วงจรไฟฟากระแสสลับ RLC 
ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟสิกสยุคใหม ฟสกิสควอนตัม 
ฟสกิสอะตอม และฟกสิกสนิวเคลียร 

   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 

   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 
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กลุมวิชาพ้ืนฐานทางภาษา                                    3 หนวยกติ กลุมวชิาพื้นฐานทางภาษา                              3 หนวยกติ  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purpose 

 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

คงเดมิ 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมอุตสาหการ              33 หนวยกติ กลุมวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรมอุตสาหการ       26 หนวยกิต  

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 
Computer Programming 

3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

คงเดมิ 
261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 
3(3-0-6) 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(3-0-6) 

261111 

 

กลศาสตรวศิวกรรม 1 
Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

เปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวชิา 

   ระบบของแรง ผลลัพธของระบบแรง สมดุลของแรง การ
วิเคราะหแรงในโครงสราง แรงเสียดทาน การวเิคราะหโดย
ใชหลักงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล แรงในเคเบิล 
โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี 

   ระบบของแรงและผลลัพธ สมดุล การวเิคราะห

โครงสราง จุดเซนทรอยดของแรงกระจาย ความ

เสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ 

โมเมนตความเฉื่อยของพ้ืนท่ีและมวล พลศาสตร

เบ้ืองตน ประกอบดวยจลนพลศาสตรและ

จลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็ง งานและ

พลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 

   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 

   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 

261211 กลศาสตรวศิวกรรม 2 
Engineering Mechanics II 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
261232 เทอรโมไดนามิกสพื้นฐาน 

Fundamental of Thermodynamics 
3(3-0-6)    

262201 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 
Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8)    คงเดมิ 

264101 

 

เคร่ืองมอืพื้นฐานทางวิศวกรรมและการ
ใชงาน 
Engineering Tools and Operations 

2(1-3-4)    
ปดรายวชิา 

264201 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Material 

3(3-0-6) 264101 

 

วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

264202 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 264202 สถติิวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

เปลี่ยน

คําอธิบาย

รายวชิา 

   ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน
แบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง คาคาดหมายและโมเมนต
ฟงกชัน การทดสอบสมมตฐิานและการอนุมานทางสถติิ การ
ถดถอยและสหสัมพนัธ การวิเคราะหความแปรปรวนและการ
ประยุกตใชกระบวนการทางสถติใินการแกปญหา ทฤษฎีการ
ประมาณคา ทฤษฎีการทดสอบความมีนัยสําคัญสําหรับ
พารามเิตอร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
คาเฉลี่ย การวิเคราะหพสัิย การทดสอบความกลมกลืนกันและ
การทดสอบความอิสระ การวิเคราะหอนุกรมเวลา การ
แกปญหาในงานวิศวกรรมโดยใชเทคนคิทางสถิตแิละการ
ประยุกต 

   ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมาย 
การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเน่ืองและ
แบบตอเน่ือง การสุมตัวอยาง การอนุมานทางสถติิ 
การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะหความแปรปรวน 
การถดถอยและสหสัมพันธ และการประยุกตใชสถิติ
สําหรับแกปญหาในงานวศิวกรรม 
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  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 

 

 

  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

รายวชิา 

264301 กรรมวิธกีารผลิต 1 

Manufacturing Processes I 

3(2-3-6)    

ปดรายวชิา 
264302 กรรมวิธกีารผลิต 2 

Manufacturing Processes II 

3(2-3-6)    

   261230 ความรอนและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6) 

รายวชิาเปด

ใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลักการพ้ืนฐานทางอณุหพลศาสตร คุณสมบัติ
ของสารบริสุทธ์ิ พลังงานและการถายโอนพลังงาน 
กฏขอที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร การวเิคราะห
พลังงานสําหรับระบบปด การวเิคราะหมวลและ
พลังงานสําหรับระบบเปด กฎขอท่ีสองของอุณหพล
ศาสตร กลศาสตรของของไหลเบื้องตน คุณสมบัติ
ของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล กฎการ
อนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการของแบร
นูลล ีลักษณะการไหลของของไหล การถายเทความ
รอนเบ้ืองตน การนําความรอน การพาความรอน 
และการแผรงัสีความรอน 
 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 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเคร่ืองกล 

Mechanical Engineering 

Laboratory 

1(0-3-2) 

     พ้ืนฐานการทําการทดลอง การเก็บขอมูลและการ

วเิคราะหขอมูล 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 กรรมวิธีการผลติ 

Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

รายวชิาเปด

ใหม 

     ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เชน การ

หลอ การข้ึนรูป การกําจัดวัสดุสวนเกนิออก การตัด

โลหะและการเชื่อม ความสัมพันธระหวางวัสดุและ

กระบวนการผลิต คุณสมบัติของโลหะ เครื่องจักรกล

พ้ืนฐานสําหรับการกําจัดวัสดุสวนเกิน เทคนคิการ

หลอโลหะ และพ้ืนฐานของตนทุนการผลิต 

     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 

กลุมวิชาแกนทางวิศวกรรมอุตสาหการ                    9 หนวยกิต กลุมวชิาแกนทางวิศวกรรมอุตสาหการ           31 หนวยกติ  

261211 กลศาสตรของไหล 
Mechanics of Fluids 

3(3-0-6)    ปดรายวชิา 

261394 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2)    

ปดรายวชิา 

264431 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 
3(2-3-6)    

264491 สัมมนา 
Seminar 

1(0-3-2)    

264492 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Project 

1(0-3-2)    

   264211 กรรมวิธีการผลิตข้ันสูง 
Advanced Manufacturing 
Processes 

3(2-3-6) 

รายวชิาเปด

ใหม 

     รายละเอยีดของการขัดผวิโลหะดวยเครื่องจักรกล
แบบตางๆ กรรมวธีิในการผลิตเกลียวและเฟอง
ประเภทตางๆ เทคนิคการตัดและข้ึนรูปโลหะชั้นสูง 
เครื่องมือกลสมัยใหม กรรมวธีิทางความรอน 
กรรมวิธีของการเช่ือมโลหะเเบบตางๆ โลหะวทิยา
ของการเชื่อม 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 

Quality Control 
3(3-0-6) 

     บทนําเก่ียวกับคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การ

ควบคุมคุณภาพเชงิสถิต ิ(SPC) เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 

7 อยาง แผนภูมิควบคุม การวิเคราะหสมรรถภาพของ

กระบวนการ การวิเคราะหระบบการจัดแผนการชักสิ่ง

ตัวอยางเพื่อการยอมรับ ความเชื่อถือไดทางวิศวกรรม 

การจัดการคุณภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพ 
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     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 

รายวชิาเปด

ใหม 

   264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสา

หการ 

Industrial Engineering 

Programming 

3(2-3-6) 

     โปรแกรมคอมพวิเตอรทางวศิวกรรมอุตสาหการ
และการปฏิบัติการระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย เชน โปรแกรมการออกแบบและสรางภาพ 2 
มิติ และ 3 มิต ิโปรแกรมจําลองและควบคุมระบบ
แขนกลหุนยนตและเครื่องกัดซีเอ็นซี โปรแกรมพีแอล
ซ ี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 

   264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

     โครงสรางและการจัดองคกรสําหรับงานวิศวกรรม 

หลักการและการปฎิบัติสําหรับการจัดการงานทาง

วศิวกรรม การจัดการอํานาจหนาท่ีของบุคลากรใน

องคกร การจัดการทรัพยากรในองคกร การลงทุน

และการบรหิารงานทางวศิวกรรมเชงิเศรษฐศาสตร 

การจัดการความเส่ียงเบ้ืองตน การจัดการ

สิ่งแวดลอมและขยะอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 

     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 

   264313 วศิวกรรมเคร่ืองมอื 

Tool Engineering 

3(2-3-6) 

     ทฤษฎีของการตัดโลหะ ใบมีดตัดประเภทตางๆ 

การหลอเย็น มาตรฐานของการวัด การวัด ละเอียด 

ตัวนําเจาะและตัวจับยดึแบบตางๆ งานกดข้ึนรปูและ

ออกแบบเเมพิมพ 
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     Theory of metal cutting; cutting tools; coolants; 
measurement standard; precision measurement; 
jigs and fixtures; punch and die design 

รายวชิาเปด

ใหม 

   264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

     การนําเขาสูระบบผลิตแบบตางๆ เทคนิคของการ

พยากรณ การจัดการของคงคลัง การวางแผนการ

ผลิต การวิเคราะหตนทุนและความสามารถในการ

ทํากําไร เพ่ือการตัดสินใจ การจัดตารางการผลติ 

และการควบคุมการผลิต 

     Introduction to production systems, forecasting 

techniques, inventory management, production 

planning, cost and profitability analysis for decision 

making, production scheduling production control 

   264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

     หลักการออกแบบโรงงาน การเลือกทําเลท่ีต้ัง
โรงงาน ปญหาในการวางผังโรงงาน รปูแบบเบ้ืองตน
ในการวางผังโรงงาน การวเิคราะหผลิตภัณฑ และ
กระบวนการผลิต การวิเคราะหการไหลของวัสดุ 
การวางแผนและวเิคราะหส่ิงอํานวยความสะดวก
และสนับสนุนการผลิต การกําหนดความสัมพันธของ
หนวยงาน ผังโรงงานแบบตางๆ สําหรับงานบรกิาร 
และงานสนับสนุนการผลิต การขนถายวัสดุ การใช
คอมพวิเตอรชวยในการวางผังโรงงาน 
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 

   264391 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1 

Industrial Engineering Project I 

1(0-3-2) 

     การสืบคน การรวบรวมขอมูล การวเิคราะห การ

เขยีนขอเสนอโครงงาน การนําเสนอ การอภิปราย 

และการตอบขอซักถามในประเด็นทางดานวิศวกรรม

อุตสาหการ 

     Investigation, data collection, analysis, proposal 

writing, presentation, discussion and answering 

questions in industrial engineering topic 

   264411 สัมมนา 
Seminar 

1(0-3-2) 

     การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทาง
วศิวกรรมอุตสาหการในระดับปรญิญาตรี 

     Presentation and discussion on current interesting 
topics in industrial engineering at the bachelor’s 
degree level 
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   264412 วศิวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 
3(3-0-6) 

รายวชิาเปด

ใหม 

     ความสําคัญของความปลอดภัยในโรงงาน สภาพ
ภัยเส่ียงและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความถ่ี
และความรุนแรงของอุบัติเหตุ การปองกันความ
สูญเสียหรอืแกไขอุบัติเหตุโดยการออกแบบ การ
วเิคราะหและการควบคุมสภาพภัยเสี่ยงจากสถานท่ี
ทํางาน หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมาย
ความปลอดภัย องคประกอบดานมนุษยและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมเบ้ืองตน 

     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 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering 

Laboratory 

2(0-4-2) 

    การปฏิบัตกิารระบบการผลิต โดยใชเทคโนโลยท่ีี

ทันสมัยเขามาชวยในกรรมวธีิการผลิต อันไดแก  

ระบบนิวเมติกส  เทคโนโลยีซีเอ็นซี ปฎิบัติการที่

เก่ียวของกับวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องมอืวัดทาง

อุตสาหกรรม และโปรแกรมคอมพวิเตอรทาง

วศิวกรรมอุตสาหการ 

     Operations of manufacturing system by using 

modern technologies are pneumatics, 

computerized numerical control technology, 

mechanical engineering laboratory, industrial 

measurement instruments and industrial computer 

programming 

   264414 การวิเคราะหตนทุนทาง

อุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

     หลักการทางบัญชีข้ันพ้ืนฐาน ความรูพ้ืนฐานของ

รายงานทางการเงิน การวิเคราะหคาใชจายเพ่ือการ

วางแผนและควบคุมการผลิต การแบงปนสวนตนทุน 

การจัดสรรตนทุนและการตัดสินใจเพ่ือการลงทุนใน

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 
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   264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 
1(0-3-2) 

รายวชิาเปด

ใหม 

     นําส่ิงที่ไดรบัจากการศึกษาคนควาในโครงงานทาง
วศิวกรรมอุตสาหการ 1  มาทําการ ออกแบบ 
ทดลองปฏิบัติ  เก็บบันทึกผลขอมูล  วเิคราะหและ
สังเคราะหผล  สรุปผล นําเสนอ และจัดทํารปูเลม
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 

กลุมวิชาชีพวศิวกรรมอุตสาหการ                           9 หนวยกิต กลุมวชิาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ                  30 หนวยกิต  

กลุมวิชาชีพวศิวกรรมอุตสาหการบังคับ                  12 หนวยกติ กลุมวชิาชีพบังคับวศิวกรรมอุตสาหการ           12 หนวยกติ  

264341 วิศวกรรมเครื่องมือ 

Tool Engineering 
3(2-3-6)    

ปดรายวชิา 

264342 การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 
3(3-0-6)    

264441 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psycology 
3(3-0-6)    

264442 การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการ

จัดการ 

Industrial Organization and Management 

3(3-0-6)    

264343 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

Logictics and Supply Chain 

Management 

3(3-0-6) 264344 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

Logictics and Supply Chain 

Management 

3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

264344 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 

Inventory and Warehouse 

Management 

3(3-0-6) 264341 การจัดการสนิคาคงคลังและ

คลังสินคา 

Inventory and Warehouse 

Management 

3(3-0-6) 

264443 การขนสงและกระจายสินคา 

Transportation and Distribution 

3(3-0-6) 264342 การขนสงและกระจายสนิคา 

Transportation and Distribution 
3(3-0-6) 

264444 การออกแบบระบบขนถายวัตถุดิบ 

Material Handling Systems Design 
3(3-0-6) 264343 การออกแบบระบบขนถายวัตถุดิบ 

Material Handling Systems 

Design 

3(3-0-6) 

264345 การผลิตแบบอัตโนมัติ 

Manufacturing Automation 

3(2-3-6) 264364 การผลิตอัตโนมัติ 

Manufacturing Automation 
3(2-3-6) 

264346 หุนยนตอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรกลวิ

ทัศน 

Industrial Robotics and Machine 

Vision 

3(3-0-6) 264361 หุนยนตอุตสาหกรรมและเคร่ืองกล

วทัิศน 

Industrial Robotics and Machine 

Vision 

3(3-0-6) 

264445 ระบบคอมพิวเตอรและการเช่ือมตอ 

Computer System and Interfacing 
3(3-0-6) 264362 ระบบคอมพวิเตอรและการเชื่อมตอ 

Computer System and 

Interfacing 

3(3-0-6) 

264446 ระบบควบคุมและแบบจําลอง 

Modeling and Control Systems 
3(3-0-6) 264363 ระบบควบคุมและแบบจําลอง 

Modeling and Control Systems 

 

3(3-0-6) 
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   264221 เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

Engineering Economics 
3(3-0-6) 

รายวชิาเปด

ใหม 

     บทนําเก่ียวกับคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (SPC) เครื่องมอืควบคุม
คุณภาพ 7 อยาง แผนภูมิควบคุม การวเิคราะห
สมรรถภาพของกระบวนการ การวเิคราะหระบบการ
จัดแผนการชักสิ่งตัวอยางเพ่ือการยอมรับ ความ
เชื่อถอืไดทางวิศวกรรม 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 

   264321 การวิจัยดําเนนิงาน 

Operations Research 
3(3-0-6) 

     วิธกีารวจิัยการปฏิบัติการเบ้ืองตนเพื่อใชในการ
แกปญหาทางดานวศิวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม 
สมัยใหม เนนทางดานการใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร การโปรแกรมเชงิเสน ปญหาการขนสง 
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีของแถวคอย  แบบจาํลองสินคาคง
คลัง การจําลองเหตุการณในกระบวนการการ
ตัดสนิใจ 

     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 การศึกษาการปฏิบัตงิานทาง
อุตสาหกรรม 
Industrial Work Study 

3(3-0-6) 

     ความรู ประวัติ ข้ันตอนการปฏบัิต ิและการนําไปใชดาน
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา รวมถงึ แผนภูมิ
กระบวนการ ผังการไหล แผนภูมิคน/เคร่ืองจักร 
การศึกษาการเคลื่อนไหวอยางละเอียด หลัก
เศรษฐศาสตรการเคล่ือนไหว การจับเวลาโดยตรง การให
อัตราความเร็ว ระบบขอมูลมาตรฐาน การสรางสูตรการ
หาเวลา การสุมงาน คาแรงจูงใจแบบตางๆ และการใช
อุปกรณตางๆในการศึกษาการเคล่ือนไหว และเวลา 

     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 
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   264323 วศิวกรรมการบํารุงรักษา 
Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 

รายวชิาเปด

ใหม 

     หลักการบํารุงรักษาในอุตสาหกรรมและการ
บํารุงรักษาทวผีล สถติิการขัดของ ความนาเชื่อถอื 
การวเิคราะหความพรอมใชงานและความสามารถใน
การบํารุงรักษา การหลอลื่น ระบบการบํารุงรักษา
แบบปองกันและเทคโนโลยกีารตรวจติดตามสภาพ
เครื่องจักร ระบบการควบคุมและสงงานการ
บํารุงรักษา องคกร บุคลากร และทรัพยากรในการ
บํารุงรักษา ระบบการจัดการบํารุงรักษาโดยใช
คอมพวิเตอร การจัดการวงจรอายุเคร่ืองจักร การ
จัดทํารายงานดานการบํารุงรักษา และดัชนีวัด
ประสทิธิภาพการบํารุงรักษา การจัดต้ังระบบการ
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 

กลุมวิชาชีพวศิวกรรมอุตสาหการเลอืก                  12 หนวยกติ กลุมวชิาชีพเลือกวิศวกรรมอุตสาหการ            18 หนวยกิต  

264451 กฎหมายอุตสาหกรรม 

Industrial Laws 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

264452 การจัดการคุณภาพ 

Quality Management 

3(3-0-6)    

264454 การจัดการโครงการ 

Project Management 

3(3-0-6)    

264455 การศกึษาความเปนไปได 

Feasibility Study 

3(3-0-6)    

264457 วิศวกรรมคุณคา 

Value Engineering 
3(3-0-6)    

264458 การยศาสตร 

Ergonomics 

3(3-0-6) 264433 การยศาสตร 
Ergonomics 

3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสและ

คําอธิบาย

รายวชิา 

   บทนําการยศาสตร สรีระมนุษยในลักษณะของระบบการ
ทํางาน อนัมโีครงสรางกระดูกขอตอ กระดูกกลามเน้ือ ระบบ
เผาผลาญอาหาร ระบบประสาท ภาพท่ีเห็น ความสั่นสะเทือน  
การออกแบบ อุปกรณ อันมท่ีีนั่ง ภาพแสดง และการควบคุม
ปจจัยมนุษยในดานการตรวจสอบอายุ การทํางานเปนกะ การ
จูงใจ และความเหนื่อยลา 

   บทนําเกี่ยวกับการยศาสตร กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาเบื้องตน ชีวกลศาสตร การจัดทําฐานขอมูลทาง
สรีรวิทยาในทางวศิวกรรมอตุสาหการ ปฏสัิมพันธ
ระหวางคนและเคร่ืองจักร การประยุกตใชการยศาสตร
สําหรบัการออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองจักร สถานี
งาน และสถานท่ีปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม 

   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 

   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 
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264459 การประหยัดพลังงาน 

Energy Conservation 

3(2-3-6)    ปดรายวชิา 

264461 การออกแบบและวเิคระหการทดลอง 

Design and Analysis of Experiments 

3(3-0-6) 264331 การออกแบบและวิเคระหการ

ทดลอง 

Design and Analysis of 

Experiments 

3 (3-0-

6) เปลี่ยนรหัส
รายวชิา 

264462 การวางแผนทรัพยากรองคกร 

Enterprise Resource Planning 
3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
264464 วิศวกรรมโลหะการ 

Metallurgy Engineering 

3(2-3-6)    

264465 การใชคอมพวิเตอรชวยในการออกแบบ 

ผลิต และงานวิศวกรรม 

Computer Aided Design, 

Manufacturing and Engineering 

3(2-3-6) 264432 การใชคอมพวิเตอรชวยในการ

ออกแบบ ผลติ และงานวิศวกรรม 

Computer Aided Design, 

Manufacturing and Engineering 

3(2-3-6) 

เปลี่ยนรหัสและ

คําอธิบาย

รายวชิา 

   หลักการพ้ืนฐานของการแสดงภาพดวยคอมพิวเตอรการ
นําคอมพิวเตอรชวยในการสรางชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิต ิ
พ้ืนผวิและทรงตัน หลักการพ้ืนฐานการควบคุมเชงิเลข 
โครงสรางเครื่องจักร การเขียนโปรแกรมควบคุมเชงิเลข 
อปุกรณขับเคล่ือนระบบ การอินเทอโปเลทในระบบผลิต 
วงจรควบคุมเคร่ืองจักร เครื่องจักรกลท่ีควบคุมดวย
คอมพิวเตอร การวเิคราะหคุณสมบัติทางกลของชิ้นงาน
หรอืผลิตภัณฑ 

   หลักการพ้ืนฐานของการแสดงภาพดวย
คอมพวิเตอร การนําคอมพวิเตอรชวยในการสราง
ชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิต ิพื้นผวิและทรงตัน หลักการ
พ้ืนฐานของเครื่องจกัรควบคุมเชิงตัวเลข การเขียน
โปรแกรมควบคุมเชงิเลข การอินเทอโปเลทในระบบ
การผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร เครื่องจักรกล
ควบคุมเชงิตัวเลขดวยคอมพวิเตอร การวเิคราะห
คุณสมบัติทางกลของชิ้นงานหรอืผลิตภัณฑ 

   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 

   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 

264466 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

Selected Topic in Industrial 

Engineering 

3(3-0-6)    
ปดรายวชิา 

264471 การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

Multimodal Transport 

3(3-0-6) 264452 การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

Multimodal Transport 

3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

264472 การขนถายวัสดุและการบรรจุภัณฑ 

Material Handling and Packaging 

3(3-0-6) 264453 การขนถายวัสดุและการบรรจุภัณฑ 

Material Handling and 

Packaging 

3(3-0-6) 

264473 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส 

Legal Aspects for Logistics 

3(3-0-6) 264351 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับโลจิสตกิส 

Legal Aspects for Logistics 

3 (3-0-

6) 

264474 ทฤษฎีเกมและกลยุทธทางธุรกิจ 

Game Theory and Business Strategy 

3(3-0-6) 264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธทางธุรกิจ 

Game Theory and Business 

Strategy 

3 (3-0-

6) 

264475 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสตกิส 

Information Technology for Logistics 

3(3-0-6) 264452 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิ

สตกิส 

Information Technology for 

Logistics 

3(3-0-6) 

264476 การจัดการการจัดหา 

Purcument Management 

3(3-0-6) 264454 การจัดการการจัดหา 

Purcurement Management 
3(3-0-6) 
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464477 โลจิสติกสระหวางประเทศ 

International Logistics 
3(3-0-6) 264353 โลจิสติกสระหวางประเทศ 

International Logistics 
3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

264481 อิเล็กทรอนิกสและวงจรดิจิตอล 

Electronic and Digital Circuit 
3(3-0-6) 264372 อิเล็กทรอนิกสและวงจรดิจิทัล 

Electronic and Digital Circuit 
3(3-0-6) 

264482 

 

การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร 

Microprocessor Application 

3(2-3-6) 264472 การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร 

Microprocessor Application 
3(2-3-6) 

264483 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 

Mechanical Design 

3(2-3-6) 264471 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 

Mechanical Design 
3(3-0-6) 

264484 ระบบการผลิตแบบยืดหยุน 

Flexible Manufacturing System 

3(2-3-6) 264371 ระบบการผลิตแบบยืดหยุน 

Flexible Manufacturing System 
3(2-3-6) 

264485 ปญญาประดิษฐ 

Artificail Intelligence 
3(3-0-6) 264373 ปญญาประดิษฐสําหรับวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

Artificail Intelligence for 

Industrial Engineering 

3(3-0-6) 

275200 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวศิวกร 

Community Development Voluntary 

for Engineers 

3(2-3-6) 264399 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร 

Community Development 

Voluntary for Engineers 

3(2-3-6) 

   264332 การจําลองสถานการณ 

Simulation 
3(2-3-6) 

รายวชิาเปด

ใหม 

     การออกแบบและสรางตัวแบบการจําลอง
สถานการณ โดยอาศัยหลักความนาจะเปน หวงโซ
มาคอฟ และทฤษฎแีถวคอย ประยุกตใชกับโปรแกรม
คอมพวิเตอรในการจําลองสถานการณ 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 

   264333 การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม 

Industrial Productivity 

Improvement 

3(3-0-6) 

     หลักการ แนวคิด ของการเพิ่มผลผลิต หลักการ
ของระบบการผลิตแบบโตโยตาและแบบลีน 
เครื่องมือลีน เชน แผนผังสายธารคุณคา การ
บํารุงรักษาทวผีลท่ีทุกคนมีสวนรวม ประสิทธิผลของ
เครื่องจักรโดยรวม การเปลี่ยนรุนอยางรวดเรว็ เปน
ตน วธีิการนําระบบลีนไปใช หลักการพ้ืนฐานและ
วธิกีารพัฒนาคุณภาพดวยวิธีซิกซกิมา 

     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 
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   264431 จติวทิยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psycology 
3(3-0-6) 

รายวชิาเปด

ใหม 

     จิตวิทยาการทํางานเบ้ืองตน ความสําคัญ หลักการ
และแนวคดิทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม การทํางาน
รวมกันระหวางคนกับสภาพแวดลอมของงาน ปญหา
สุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของ
บุคคลในองคกร การทํางานรวมกันเปนทีมและเปน
องคกร ทัศนคติ คานยิม วัฒนธรรมองคกรและความ
พึงพอใจในการทํางาน การติดตอสื่อสาร การ
ประสานงาน การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
การสรางขวัญและกําลังใจ เทคนิคการจูงใจ การ
สรางสัมพันธภาพท่ีดีและมนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน การปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางาน ความรวมมอือันดีระหวางผูบรหิาร 
หัวหนางาน คนงานและบุคลากรอื่นๆ ในท่ีทํางาน 

     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 

   264434 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับ

งานวิศวกรรมอุตสาหการ 

Computer Application for 

Industrial Engineering 

3(2-3-6) 

     การประยุกตใชงานโปรแกรมสํานักงานสําหรับงาน
วศิวกรรมอุตสาหการ 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 

   264435 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสา

หการกลุมวิชาการจัดการทาง

วศิวกรรมและระบบการผลิต 

Selected Topics of Industrial 

Engineering in Engineering 

Management and Production 

System 

3(3-0-6) 

     หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอตุสาหการ 
การสืบคนขอมูล การวิเคราะหดวยหลักวชิาทางการ
จัดการทางวิศวกรรมและระบบการผลิต การนําเสนอ
ความรูและการประยกุตใชในงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ 
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     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 

รายวชิาเปด

ใหม 

   264455 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสา

หการกลุมวิชาการจัดการโซอุปทาน

และโลจิสตกิส 

Selected Topics of Industrial 

Engineering in Supply Chain 

Management and Logistics 

3(3-0-6) 

     หัวขอท่ีนาสนใจและทันสมัยในงานวศิวกรรมอุตสา
หการ การสืบคนขอมูล การวเิคราะหดวยหลักวชิา
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 

   264473 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมอุตสา

หการกลุมวิชาการควบคุมและการ

ผลิตอัตโนมัติ 

Selected Topics of Industrial 

Engineering in Automatic 

Production and Control 

3(3-0-6) 

     หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

การสืบคนขอมูล การวิเคราะหดวยหลักวชิาทางการ

ควบคุมและการผลิตอตัโนมัต ิการนําเสนอความรูและ

การประยุกตใชในงานวศิวกรรมอุตสาหการ 

     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 

   264392 ทักษะและประสบการณในวิชาชีพ

วศิวกรรมอุตสาหการ 

Skills and Experience in 

Industrial Engineering 

3 หนวยกติ 

     การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพ่ิมพูนประสบการณและ
ทักษะในงานที่เก่ียวของกับวศิวกรรมอุตสาหการใน
สถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, improving 
working skills in Industrial Engineering in private or 
government sectors 
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   264492 การฝกงาน 

Professional Training 
6 หนวยกิต 

รายวชิาเปด

ใหม 

     การฝกปฏิบัติ เรียนรู เพ่ิมพูนประสบการณและ
ทักษะในงานที่เก่ียวของกับวศิวกรรมอุตสาหการใน
สถานประกอบการ องคกรภาครัฐหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, improving 
working skills in Industrial Engineering in private or 
government sectors 

   264493 สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 
6 หนวยกติ 

     การปฏบิัติงาน เรยีนรู เพ่ิมพูนประสบการณและ
ทักษะในงานที่เก่ียวของกับวศิวกรรมอุตสาหการใน
ฐานะพนักงานฝกหัดในสถานประกอบการ องคกร
ภาครฐัหรือเอกชน 

     Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in Industrial Engineering as a trainee 

in private or government sectors 

   262300 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม

เพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for 

Community 

3(2-3-6) 

     บทนําสูเครื่องยนตนวัตกรรม กระบวนการคิดอยาง
สรางสรรค การตีกรอบโจทยปญหาของชุมชน การ
ประยุกตใชความรูทางวศิวกรรมหรอืสาขาท่ี
เก่ียวของเพ่ือหาวธีิการแกปญหาเชงิสรางสรรค การ
พัฒนาขอเสนอโครงงานขนาดเล็ก สําหรับผลิต
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

     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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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษาของหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 
แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป พ.ศ. 2560 

ช้ันปท่ี 1 ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาตน 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)    

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

244101 ฟสกิส 1 4(3-3-8) 244101 ฟสิกส 1 4(3-3-8) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 

   001101 การใชภาษาไทย 3(2-2-5) 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอม 3(2-2-5) 

 รวม 20 หนวยกติ  รวม 20 หนวยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6)    

003134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น* 3(3-0-6)    

003136 พะเยาศกึษา* 3(2-2-5)    

004xxx กลุมวชิาพลานามัย 1(0-2-1)    

005173 ทักษะชวีติ 2(1-2-3)    

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

242102 ฟสกิส 2 4(3-3-8) 244101 ฟสิกส 2 4(3-3-8) 

261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

264101 เครื่องมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและ

การใชงาน 

2(1-3-4)    

   001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

   004101 ศิลปะในการดําเนินชวีติ 3(3-0-6) 

   264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 รวม 21 หนวยกติ  รวม 22 หนวยกติ 

หมายเหตุ * ใหนิสิตเลือกเรยีนเพียง 1 รายวชิา  
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แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป พ.ศ. 2560 

ช้ันปที่ 2 ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาตน 

005172 การจัดการการดําเนินชีวิต 3(2-2-5)    

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

261211 กลศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6)    

264201 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)    

264221 เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 3(3-0-6)    

00xxxx วชิาศึกษาท่ัวไปเลอืก 3(x-x-x)    

00xxxx วชิาศึกษาท่ัวไปเลอืก* 3(x-x-x)    

   001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 3(2-2-5) 

   002202 พหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

   003102 การส่ือสารในสังคมดจิติอล 3(2-2-5) 

   264201 กรรมวิธกีารผลิต 3(2-3-6) 

   264202 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 รวม 21 หนวยกติ  รวม 18 หนวยกติ 

หมายเหตุ * ใหเลือกเรยีน 001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ (Engkish 

for Academic Pueposes) 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

เฉพาะ 

3(3-0-6)    

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)    

261221 กลศาสตรของของไหล 3(3-0-6)    

262201 วศิวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 4(3-3-8) 262201 วศิวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 4(3-3-8) 

264202 สถิตวิิศวกรรม 3(3-0-6)    

00xxxx วชิาศึกษาท่ัวไปเลอืก 3(x-x-x)    

xxxxxx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา * 3(x-x-x)    

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

   226101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

   261230 ความรอนและของไหล 3(3-0-6) 

   264211 กรรมวิธกีารผลิตข้ันสูง 3(2-3-6) 

   264212 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 รวม 22 หนวยกติ  รวม 22 หนวยกติ 

หมายเหตุ * ใหเลือกเรยีน 275200 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร 

(Community Development Voluntary for Engineers) 
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แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป พ.ศ. 2560 
ช้ันปที่ 3 ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาตน 

261232 เทอรโมไดนามิกสพ้ืนฐาน 3(3-0-6)    

261394 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2)    

264301 กรรมวิธีการผลิต 1 3(2-3-6)    

264311 การวจิัยดําเนินงาน 3(3-0-6)    

264312 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)    

264314 วศิวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)    

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x)    

   264311 การเขียนโปรแกรมวิศวกรรม 
อตุสาหการ 

3(2-3-6) 

   2643xx วชิาชพีบังคับ 3(x-x-x) 

   2643xx วชิาชพีบังคับ 3(x-x-x) 

   2643xx วชิาชพีบังคับ 3(x-x-x) 

   2643xx วชิาชพีบังคับ 3(x-x-x) 

   xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 19 หนวยกิต  รวม 18 หนวยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

005171 ชวีติและสุขภาพ 3(3-0-6)    

264302 กรรมวิธีการผลิต 2 3(2-3-6)    

264313 การศึกษาการปฏิบัติงานทาง

อตุสาหกรรม 

3(3-0-6)    

264322 วศิวกรรมการบํารุงรักษา 3(3-0-6)    

2643xx วชิาเอกบังคับ 3(x-x-x)    

2643xx วชิาเอกบังคับ 3(x-x-x)    

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

   261394 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

   264312 การจัดการทางวิศวกรรม 2(2-0-6) 

   264313 วศิวกรรมเครื่องมอื 3(2-3-6) 

   264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

   264315 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

   264391 โครงงานทางวิศวกรรม 
อตุสาหการ 1 

1(0-3-2) 

   2643xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 

   2643xx หรอื 
262300 

วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 21 หนวยกติ  รวม 22 หนวยกติ 

ภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศกึษาฤดูรอน 
264391 การฝกงาน 6 หนวยกิต 

(ไมนับหนวย
กติ) 

264392 ทักษะและประสบการณใน
วชิาชพีวศิวกรรมอุตสาหการ 

3 หนวยกติ 

 รวม 6 หนวยกิต  รวม 3 หนวยกติ 

 หมายเหตุ สําหรับนิสิตท่ีเลือกรายวชิา 264392 ทักษะและ
ประสบการณในวชิาชพีวิศวกรรมอุตสาหการ เปนวชิาชพีเลือก 
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แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป พ.ศ. 2560 

ช้ันปที่ 4 ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาตน 

 สําหรับนิสิตท่ีเลอืกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ

ในวชิาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เปนวิชาชพีเลือก 

264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)    

264423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    

264431 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6)    

2644xx วชิาเอกบังคับ 3(x-x-x)    

264491 สัมมนา 1(0-3-2)    

   146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

   264491 โครงงานทางวิศวกรรม 

อตุสาหการ 2 

1(0-3-2) 

   264411 สัมมนา 1(0-3-2) 

   264412 วศิวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

   264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2) 

   264414 การวเิคราะหตนทุนทาง

อตุสาหกรรม 

3(3-0-6) 

   264xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 13 หนวยกิต  รวม 16 หนวยกติ 

     หรือ 

 สําหรับนิสิตท่ีเลอืกรายวิชา 264492 การฝกงาน หรือรายวิชา 

264493 สหกิจศึกษา เปนวชิาชีพเลือก 

264411 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)    

264423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)    

264431 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ 3(2-3-6)    

2644xx วชิาเอกบังคับ 3(x-x-x)    

264491 สัมมนา 1(0-3-2)    

   146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค
เฉพาะ 

3(3-0-6) 

   264491 โครงงานทางวิศวกรรม 
อตุสาหการ 2 

1(0-3-2) 

   264411 สัมมนา 1(0-3-2) 

   264412 วศิวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

   264413 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 2(0-4-2) 

   264414 การวเิคราะหตนทุนทาง
อตุสาหกรรม 

3(3-0-6) 

   264xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 

   264xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 13 หนวยกิต  รวม 22 หนวยกติ 
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แผนการศึกษาป พ.ศ. 2555 แผนการศกึษาป พ.ศ. 2560 

ช้ันปที่ 4 ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

 สําหรับนิสิตท่ีเลอืกรายวิชา 264392 ทักษะและประสบการณ

ในวชิาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ เปนวิชาชีพเลือก 

2644xx วชิาเอกบังคับ 3(x-x-x)    

2644xx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 264xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 

2644xx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x) 264xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 

264492 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2)    

   xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 10 หนวยกติ  รวม 9 หนวยกติ 

     หรือ 

 สําหรับนิสิตท่ีเลอืกรายวิชา 264492 การฝกงาน หรือรายวิชา 

264493 สหกิจศึกษา เปนวชิาชีพเลือก 

2644xx วชิาเอกบังคับ 3(x-x-x)    

2644xx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x)    

2644xx วชิาเอกเลือกเฉพาะสาขา 3(x-x-x)    

264492 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-2)    

   264492 การฝกงาน* 6 หนวยกิต 

   264493 สหกิจศึกษา* 6 หนวยกิต 

 รวม 10 หนวยกติ  รวม 6 หนวยกิต 

 หมายเหตุ * เลือกเรยีนเพียง 1 รายวิชา 
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ภาคผนวก ค 

คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวพิากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผูชวยศาสตราจารย จักรทอง ทองจักตุ 

Assistant Professor Chakthong Thongchattu 

 

ช่ือ-สกุล จักรทอง ทองจักตุ 

รหัสประจําตัวประชาชน 35401002XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สถานที่ทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 

Email Iengin8@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2549 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตและ

อัตโนมัติ) 
มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2543 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิชาการ 

จักรทอง ทองจัตุ (2558). การปรับปรุงผลิตภาพสําหรับการปลูกขาว, การประชุมวิชาการดานการ
พัฒนาการดําเนินงานทางอุตสาหกรรมแหงชาต ิครัง้ท่ี 6 ประจําป 2558. 
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ประวัติ 

ทรงวุฒ ิประกายวิเชียร 

Songwut Prakaiwichien 

 

ช่ือ-สกุล ทรงวุฒ ิประกายวเิชียร 

รหัสประจําตัวประชาชน 35709001XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานที่ทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 

Email Songwutk2@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2540 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2535 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

ประสบการณทํางานในสายวิชาชีพ 

พ.ศ. 2536 วศิวกร 

บริษัท ณรงคอุตสาหกรรม จํากัด 

พ.ศ. 2536-2537 วศิวกร 

บริษัท ศรเีจรญิอุตสาหกรรม จํากัด 

พ.ศ. 2538-2539 วศิวกร 
บริษัท ยูนมิติเอ็นจิเนยีริ่ง จํากัด 

พ.ศ. 2540-2541 หัวหนาแผนกวางแผนการผลติ 
บริษัท สยามสเตนเลสสติล จํากัด 

ผลงานวิชาการ 

กิตติกร อาภัย สุรศักด์ิ ศรปีาน ทรงวุฒ ิประกายวิเชียร และอธคิม บุญซ่ือ (2559). การลดมลภาวะ
ฝุนละอองภายในโรงงานผลิตกระเบ้ืองเซรามิก กรณีศึกษาโรงงานอิงอร เซรามิก จังหวัด
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ลําปาง, การประชุมวิชาการขายงานวิศวรรมอุตสาหการประจําป พ.ศ. 2559, จังหวัด
ขอนแกน, 625-632. 
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ประวัติ 
พงศวิทย พรมสุวรรณ 
Pongwit Promsuwan 

  

ช่ือ-สกุล พงศวทิย พรมสุวรรณ 

รหัสประจําตัวประชาชน 36599005XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานที่ทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 

Email Pongwit.pr@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2554 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. 2544 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
ผลงานวิชาการ 

พงศวทิย พรมสุวรรณ อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง และปารวี ทะนัน (2558). การวิเคราะห
และสรางแบบจําลองตนทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใชโปรแกรมเชิงเสน: กรณีศึกษา 
วิสาหกิจกลุมผลิตภัณฑชาและสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงนิเวศนศรนีาปาน-ตาแวน จังหวัด
นาน, การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป 2558, กรงุเทพฯ 

อโณทัย กลาการขาย พงศวิทย พรมสุวรรณ และธเนศ ทองเดชศรี (2559). การบูรณาการ
กระบวนการในการพัฒนาและจัดการโครงการดวยการวิเคราะหสวอตและโทวส การ
ประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อพและวงจรเด็มม่ิงเพื่อพัฒนากําลังคนในรายวิชาอาสา
พัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร, การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 5, 
จังหวัดพะเยา, 841-856 

เอกชัย แผนทอง อโณทัย กลาการขาย และพงศวทิย พรมสุวรรณ (2559) แบบจําลองกําหนดการเชิง
เสนจํานวนเต็มผสมสําหรับการวางแผนวัตถุดิบและผลิตกลวยหอมทองแปรรูป: 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลวยหอมทองยัดเยียด จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ
ขายงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2559 ระหวางวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ 
โรงแรมโฆษะ อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน, เอกสารรวมบทความ, 18-24 

อโณทัย กลาการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผนทอง พงศวทิย พรมสุวรรณ และพรณารายณ สมสัตย 
(2556) การเพ่ิมอัตราผลผลิตแผนใยบวบขัดผิวธรรมชาติดวยวิธีการศึกษาเวลา. การ
ประชุมวชิาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556, อําเภอพัทยา จังหวัด
ชลบุร,ี 240  



141 

 

ประวัติ 

อธิคม บุญซ่ือ 

Athikom Boonsue 

 

ช่ือ-สกุล อธคิม บุญซ่ือ 

รหัสประจําตัวประชาชน 35599001XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานที่ทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 

Email athikomb@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

พ.ศ. 2541 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

ประสบการณทํางานในสายวิชาชีพ 

พ.ศ. 2542-2545 Production Engineer 

บริษัท LTEC, นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนอื จังหวัดลําพูน 

พ.ศ. 2541-2542 Mechanical Engineer 

บริษัท ปญจพล พัลพ แอนด เปเปอร จํากัด, พระนครศรอียุทธยา 

 

ผลงานวิชาการ 

กิตติกร อาภัย สุรศักดิ์ ศรีปาน ทรงวุฒ ิประกายวิเชยีร และอธิคม บุญซ่ือ (2559). การลดมลภาวะฝุน

ละอองภายในโรงงานผลิตกระเบื้องเซรามิก กรณีศึกษาโรงงานอิงอร เซรามิก จังหวัด

ลําปาง, การประชุมวิชาการขายงานวิศวรรมอุตสาหการประจําป พ.ศ. 2559, จังหวัด

ขอนแกน, 625-632. 
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ประวัติ 

อโณทัย กลาการขาย 

Anothai Klakankhai 

 

ช่ือ-สกุล อโณทัย กลาการขาย 

รหัสประจําตัวประชาชน 36501004XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานที่ทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 

Email Anothai.kl@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2554 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบการผลิตและ

อัตโนมัติ) 
มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2544 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิชาการ 

อโณทัย กลาการขาย สุชาติ แยมแมน วิชัย ฤกษภูริทัต และวิโรจน บุญอํานวยวิทยา (2556). การ
สํารวจความเห็นผูประกอบการเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศดวยวิธีซ็อฟ สําหรับ
เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 12-13 มกราคม 2555 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวทิยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา, เอกสารกําหนดการและบทคัดยอ พะเยา
วิจัย ครัง้ที่ 1, 308 

อโณทยั กลาการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผนทอง พงศวทิย พรมสุวรรณ และพรณารายณ สมสัตย 
(2556) การเพ่ิมอัตราผลผลิตแผนใยบวบขัดผิวธรรมชาติดวยวิธีการศึกษาเวลา. การ
ประชุมวชิาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556, อําเภอพัทยา จังหวัด
ชลบุร,ี 240 

พงศวิทย พรมสุวรรณ อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง และปารวี ทะนันไชย (2558) การ
วิเคราะหและสรางแบบจําลองตนทุนผลติชาอสัสัมโดยการใชโปรแกรมเชงิเสน: กรณีศึกษา 
วิสาหกิจกลุมผลิตภัณฑชาและสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงนิเวศนศรนีาปาน-ตาแวน จังหวัด
นาน. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป 2558 ณ โรงแรมดิเอม
เมอรัลด กรุงเทพฯ 
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อโณทัย กลาการขาย พงศวิทย พรมสุวรรณ และธเนศ ทองเดชศรี (2559) การบูรณาการ
กระบวนการในการพัฒนาและจัดการโครงการดวยการวิเคราะหสวอตและโทวส การ
ประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อพและวงจรเด็มม่ิงเพื่อพัฒนากําลังคนในรายวิชาอาสา
พัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 5 
ระหวางวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมพระยางําเมือง มหาวิทยาลัย
พะเยา, รายงานสบืเนื่องจากการประชุมทางวชิาการระดับชาติ, 841-856 

เอกชัย แผนทอง อโณทัย กลาการขาย และพงศวิทย พรมสุวรรณ (2559) แบบจําลองกําหนดการเชิง
เสนจํานวนเต็มผสมสําหรับการวางแผนวัตถุดิบและผลิตกลวยหอมทองแปรรูป: 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลวยหอมทองยัดเยียด จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ
ขายงานวศิวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2559 ระหวางวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ 
โรงแรมโฆษะ อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน, เอกสารรวมบทความ, 18-24 

อโณทยั กลาการขาย เอกชัย แผนทอง เอราวิล ถาวร และคมกฤต เมฆสกุล (2559) การเปรียบเทียบ
การประเมินทาทางการทํางานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกลามเนื้อ
และกระดูกจากการทํางานในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ. การประชุมวิชาการ
ขายงานวศิวกรรมอุตสาหการประจําป พ.ศ. 2559 ระหวางวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ 
โรงแรมโฆษะ อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน, เอกสารรวมบทความ, 563-569 
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ประวัติ 

อัจฉราวดี แกววรรณดี 

Adcharawadee Keawwandee, Ph.D. 

 

ช่ือ-สกุล อัจฉราวดี แกววรรณดี 

รหัสประจําตัวประชาชน 36599001XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานที่ทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 

Email adcharawadee@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2558 Doctor of Philosophy (Industrial and Systems Engineering) 

University of Oklahoma, United States 
พ.ศ. 2546 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2544 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอตุสาหการ) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 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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ประวัติ 

เอราวิล ถาวร 

Erawin Thavorn 

 

ช่ือ-สกุล เอราวิล ถาวร 

รหัสประจําตัวประชาชน 26501000XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานที่ทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 

Email Erawin.th@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2555 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2551 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวิชาการ 

อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง เอราวลิ ถาวร และคมกฤต เมฆสกุล (2559) การเปรยีบเทียบ
การประเมินทาทางการทํางานและอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบกลามเนื้อ
และกระดูกจากการทํางานในพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ. การประชุมวิชาการ
ขายงานวศิวกรรมอุตสาหการประจําป พ.ศ. 2559 ระหวางวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ 
โรงแรมโฆษะ อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน, เอกสารรวมบทความ, 563-569. 

เอราวลิ ถาวร ตฤณ ทองปลิว และธีระเมต ศรสีุขวสุ (2558) การปรับปรุงคุณภาพการกลึงโลหะเกรด 
SCM 415 ดวยวธิกีารออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรยีล กรณีศึกษาโรงปฏิบัติการสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการแหงชาติ พะยาวิจัย ครั้งที่ 
4. มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 592-598. 

เอราวลิ ถาวร ทรงพล ผัดวงศ และขวัญนิธี คําเมือง (2557) การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชพลังงาน
ไฟฟาในกระบวนการกัดอะลูมิเนียม AA6063 ดวยเครื่องกัดอัตโนมัติ. วารสารวิศวกรรม
สาร มหาวทิยาลัยนเรศวร 9(2): 33-37. 

อภิศักด์ิ วิทยาประภากร เอราวลิ ถาวร และพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล (2557) ตัวแบบสําหรับการแกไข
ปญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคนในกรณีกําหนดเปาหมายใหแกพนักงานแตละ
คนมีระยะการเดินทางนอยท่ีสุด. การประชุมวิชาการดานการวิจัยดําเนินงานแหงชาติ 
ประจําป 2557. มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวดัพิษณุโลก, 229-234. 
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จักรทอง ทองจักตุ เอราวลิ ถาวร ทรงพล ผัดวงศ และภานุ บูรณจารุกร (2557) การศึกษาปจจัยเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและระบบโลจิสติกสจังหวัดพะเยาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง. การกระชุมวิชาการระดับชาต ิเครอืขายบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนอื ครัง้ท่ี 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย จังหวดีเชยีงราย, 641-654. 

เอราวิล ถาวร เกษตร เกตุชู และอนงค ถาวร (2556) แนวทางการลดคาใชจายวัสดุส้ินเปลืองแผนก
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา. การประชุมวิชาการแหงชาติ พะเยาวิจัย คร้ังที่ 3. 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 2-11. 

ชันณรงค แสงกํ่า ศริชิัย ทองสะดี และเอราวลิ ถาวร (2556) การวางแผนบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
โดยใชหลักการบํารุงรักษาเชิงปองกัน: กรณีศกึษามหาวทิยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการ
ดานการพัฒนาการดําเนนิงานทางอุตสาหกรรมแหงชาต ิคร้ังที่ 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานคร. 
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ประวัติ 

เอกชัย แผนทอง 

Aekachai Pantong 

 

ช่ือ-สกุล เอกชัย แผนทอง 

รหัสประจําตัวประชาชน 15506000XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สถานที่ทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ตดิตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู 2 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 

Email ote_ie@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2555 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ. 2552 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา จังหวัดพะเยา 

ผลงานวิชาการ 

คมกฤต เมฆสกุล และเอกชัย แผนทอง (2556) การศึกษาการนําระบบมาตรฐานการบริหารความ
เสี่ยง ISO 31000 ไปใชในโรงปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 
2556 

อโณทัย กลาการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผนทอง พงศวิทย พรมสุวรรณ และพรณารายณ  
สมสัตย (2556) การเพิ่มอัตราผลผลิตแผนใยบวบขัดผิวธรรมชาติดวยวธิีการศึกษาเวลา. 
การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556, อําเภอพัทยา 
จังหวัดชลบุร,ี 240 

เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2556) การวางแผนการผลิตขาวโพดเลีย้งสัตวโดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร: กรณีศึกษาอําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา. การ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2556 ครั้งท่ี 13 ดานการจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน, 169-174. 

อภิศักดิ์  วิทยาประภากร เอกชัย แผนทอง และพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล (2556) ตัวแบบทาง
คณิตศาสตรสําหรับแกไขปญหาการเดนิทางพนักงานขายโดยการจําลองการไหลของวัตถุ. 
การประชุมวิชาการประจําป 2556 คร้ังที่ 13 ดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน, 
467-473. 
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เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2556) การวางแผนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร: กรณีศึกษาอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา. Thai VCML 
Journal Volume 7 No.1 June 2014, 9-16. 

เอกชัย แผนทอง และอภศัิกดิ์ วทิยาประภากร (2558) แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสม
สําหรับการวางแผนการผลิตนํ้าแข็ง กรณีศึกษา: โรงน้ําแข็ง พีแอนดพี พีรพัทธ ลําปาง. 
การประชุมวชิาการดานการวิจัยดําเนนิงานแหงชาต ิประจําป 2558, 26-31. 

พงศวทิย พรมสุวรรณ อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง และปารวี ทะนัน(2558). การวิเคราะห
และสรางแบบจําลองตนทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใชโปรแกรมเชิงเสน: กรณีศึกษา 
วิสาหกิจกลุมผลิตภัณฑชาและสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงนิเวศนศรนีาปาน-ตาแวน จังหวัด
นาน. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจําป 2558 ณ โรงแรมดิเอม
เมอรัลด กรุงเทพฯ 

เอกชัย แผนทอง และอภศัิกดิ์ วทิยาประภากร (2558) แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสม
สําหรับวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตในโซอุปทานน้ําผลไมแปรรูป: กรณีศึกษา
โรงงานผลิตน้ําผลไม. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 
2558. 

เอกชัย แผนทอง ขรรคชัย ตั้นเมฆ และสมชาย ธนะ (2559) การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิต
อาหารสัตวในโซอุปทานการผลิตโคขุน โดยการประยุกตใชแบบจําลองกําหนดการเชิงเสน
จํานวนเต็มผสม: กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุนดอกคําใต จังหวัดพะเยา. การประชุมทาง
วิชาการระดับชาต ิพะเยาวิจัย คร้ังที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2559. 

ผลงานวิจัย 

เอกชัย แผนทอง (2557) การศึกษาและจัดการหวงโซอุปทานการผลิตโคขุนเพื่อรองรับยุทธศาสตรโค
เนื้อของประเทศไทยภายใตชื่อตราสินคา โคขุนดอกคําใต กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุน
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา. โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1* นายจักรทอง ทองจัตุ 35401002xxxxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. 

วศ,บ, 

วศิวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

2* นายทรงวุฒิ ประกายวิเชียร 35709001xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา

เจาธนบุรี 

360 360 360 360 360 

3 นายพงษวทิย พรมสุวรรณ 36599005xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

4* นายอธิคม บุญซือ่ 35599001xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

360 360 360 360 360 

5 นายอโณทัย กลาการขาย 35601004xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ, 

วศิวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

360 360 360 360 360 

6* นางสาวอัจฉราวด ีแกววรรณดี 36599001xxxxx  Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ,บ 

Industrial and Systems Engineering 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

 University of Oklahoma 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

7 นายเอราวิล ถาวร 25601000xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

8* นายเอกชัย แผนทอง 15506000xxxxx  วศ.ม. 

วศ,บ 

วศิวกรรมการจัดการ 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร วาดวยวชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร วชิาพื้นฐาน 

ทางวศิวกรรม และวชิาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวศิวกรจะใหการรับรองปรญิญา 

ประกาศนียบัตร และวุฒบัิตร ในการประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 

(เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
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ภาคผนวก ซ 

การจัดกลุมวชิาแกนและวชิาเฉพาะในสาขาวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการไม

นอยกวา 4 แขนงยอย 
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การจัดกลุมวชิาแกนและวชิาชีเฉพาะในสาขาวศิวกรรมควบคุมสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

ประกอบดวย แขนงวชิาไมนอยกวา 4 แขนงวชิายอย ดังน้ี 

1) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Material and Manufacturing Process) 

264211 กรรมวิธีการผลิตข้ันสูง 

Advance Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

264313 วศิวกรรมเครื่องมือ 

Tool Engineering 

3(2-3-6) 

264413 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Laboratory 

2(0-4-2) 

264432 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลติ และงานวิศวกรรม 

Computer Aided Design, Manufacturing and Engineering 

3(2-3-6) 

264364 การผลติอัตโนมัติ 

Manufacturing Automation 

3(2-3-6) 

264364 ระบบการผลิตแบบยดืหยุน 

Flexible Manufacturing System 

3(2-3-6) 

2) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Saety) 

264322 การศึกษาการปฏบิัติงานทางอุตสาหการ 

Industrial Work Study 

3(3-0-6) 

264412 วศิวกรรมความปลอดภัย 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

264431 จติวิทยาอุตสาหกรรม 

Industrial Psychology 

3(3-0-6) 

264433 การยศาสตร 

Ergonomics 

3(3-0-6) 

3) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

264211 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

3(3-0-6) 

264323 วศิวกรรมการบํารุงรักษา 

Maintenance Engineering 

3(3-0-6) 
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4) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economics and Finance) 

264324 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Economics 

3(3-0-6) 

264414 การวเิคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม 

Industrial Cost Analysis 

3(3-0-6) 

5) กลุมความรูดานการจัดการการผลติและดําเนนิการ (Production and Operation Management) 

264312 การจัดการทางวิศวกรรม 

Engineering Management 

2(2-0-6) 

264314 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

264315 

 

 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Industrial Plant Design 

3(3-0-6) 

264333 การเพิ่มผลผลติในอุตสาหกรรม 

Industrial Productivity Improvement 

3(3-0-6) 

264341 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสนิคา 

Inventory nad Warehouse Management 

3(3-0-6) 

264454 การจัดการการจัดหา 

Procurement Management 

3(3-0-6) 

6) กลุมความรูทางสถิตศิาสตรประยุกต 

264321 การวจิัยดําเนินงาน 

Operations Research 

3(3-0-6) 

264331 การออกแบบและวิเคราะหการทดลอง 

Design and Analysis of Experiments 

3(3-0-6) 

264332 การจําลองสถานการณ 

Simulation 

3(2-3-6) 

7) ความรูดานการบูรณาการวิธกีารทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

264311 การเขยีนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ 

Industrial Engineering Programming 

3(2-3-6) 

264391 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-2) 
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Industrial Engineering Project I 

264434 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 

Computer Application for Industrial Engineering 

3(2-3-6) 

264491 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2 

Industrial Engineering Project II 

1(0-3-2) 

8) กลุมความรูดานโลจสิติกสและซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain) 

264342 การขนสงและกระจายสนิคา 

Transportation nad Distribution 

3(3-0-6) 

264343 การออกแบบระบบขนถายวัตถุดบิ 

Material Handling Systems Design 

3(3-0-6) 

264344 การจัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน 

Logistics and Supply Chan Management 

3(3-0-6) 

264351 กฎหมายที่เก่ียวของกับโลจิสตกิส 

Legal Aspects for Logistics 

3(3-0-6) 

264352 เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับโลจสิติกส 

Information Technology for Logistics 

3(3-0-6) 

264353 โลจสิตกิสระหวางประเทศ 

International Logistics 

3(3-0-6) 

264451 ทฤษฎีเกมและกลยุทธทางธุรกิจ 

Game Theory and Business Strategy 

3(3-0-6) 

264452 การขนถายตอเนื่องหลายรูปแบบ 

Multimodal Trasport 

3(3-0-6) 

264453 การขนถายวัสดุและบรรจุภัณฑ 

Material Handling and Packaging 

3(3-0-6) 

9) กลุมความรูดานเมคคาทรอนกิสประยุกต (Applied Mechanics) 

264361 หุนยนตและเคร่ืองกลวิทัศน 

Industrial Robotics and Machine Vision 

3(3-0-6) 

264362 ระบบคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ 

Computer System and Interfacing 

3(3-0-6) 

264363 ระบบควบคุมและแบบจําลอง 

Modeling and Control Systems 

3(3-0-6) 

264372 อเิล็กทรอนิกสและวงจรดิจิตอล 3(3-0-6) 
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Electronic and Digital Circuit 

264373 ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

Artificial Intelligence for Industrial Engineering 

3(3-0-6) 

264471 การออกแบบเครื่องจักรกล 

Mechanical Design 

3(3-0-6) 

264472 การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอร 

Microprocessor Application 

3(2-3-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒ ิ

ระดับปรญิญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะวศิวกรรมศาสตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

 1.  ช่ือหลักสูตร (ภาษาไทย)     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

             (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Industrial Engineering 

          2.  ชื่อปรญิญา (ภาษาไทย)     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

                              (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 

      อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย)      วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

           (ภาษาอังกฤษ)  B.Eng. (Industrial Engineering) 

         หลักเกณฑในการเรยีกชื่อปริญญา 

 ☑ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ช่ือหลักเกณฑการกําหนดชื่อปรญิญา พ.ศ. 2559 

 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปรญิญาของ กกอ. 

 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปรญิญานี้จาก กกอ. เม่ือ......................... 

               ประเภทของหลักสูตร 

                   ☑    หลักสูตรปรญิญาตรีทางวชิาการ 

                         ☑  ปริญญาตรีทางวชิาการ 

  ปรญิญาตรแีบบกาวหนาทางวิชาการ 

  หลักสูตรปรญิญาตรทีางวชิาชีพ 

  ปรญิญาตรทีางวชิาชีพ 

  ปรญิญาตรแีบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปรญิญาตรปีฏิบัติการ 

  ปรญิญาตรปีฏิบัตกิาร 

  ปรญิญาตรแีบบกาวหนาปฏิบัติการ 

         3.  สถานสภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม      กําหนดเปดสอน เดอืน.............................................พ.ศ. ....................... 

 ☑ หลักสูตรปรับปรุง     กําหนดเปดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

 ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ   

 ☑  เร่ิมใชมาตัง้แตปการศึกษา 2551........................................................................... 

มคอ. 02 



  

    

 ☑  ปรับปรุงครัง้สุดทายเมื่อปการศกึษา 2555 

 4. การพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 ☑ ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 10/2560 

เมื่อวันท่ี 5 เดอืน มถิุนายน พ.ศ. 2560 

 ☑ ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา การประชุมเวียน 

ครัง้ท่ี 123(7/2560) เมื่อวันที่ 14 เดอืน มถุินายน พ.ศ.2560  

 ☑ ไดรับอนุมัตหิลักสูตรจากสภามหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 16 

เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

         5. แนวทางท่ีใชพัฒนาหลักสูตร 

 ☑ เปนไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ☑ เปนไปตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

         6. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 ☑ เฉพาะในสถาบัน 

 วิทยาเขต (ระบุ) ………………………………………………………… 

 อื่นๆ(ระบุ)................................................................. 

         7.  รูปแบบของหลักสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 ☑ หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ป 

 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาที่ใช 

 ☑ หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 

 หลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................................ 

 7.3 การรับผูเขาศกึษา 

 รับเฉพาะนสิติไทย 

 รับเฉพาะนิสติตางชาต ิ

 ☑ รับนสิติไทยและนสิติตางชาตท่ีิสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 



  

    

 ☑ เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมอืสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ช่ือสถาบัน..................................................................................................................... 

   รูปแบบของความรวมมอืสนับสนุน.............................................................................. 

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 

 ชื่อสถาบัน.......................................................................ประเทศ.................................. 

 รูปแบบของการรวม 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปรญิญา 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรอืมากกวา 2 สถาบัน) 

 7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 

 ☑ ใหปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 

 ใหปรญิญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

 อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................................... 

 

 8.  อาชพีท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเรจ็การศึกษา 

8.1 วิศวกรอุตสาหการ หรอืดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพ ควบคุม

ระบบสายการผลิต ควบคุมระบบการผลิตและอัตโนมัติ ซอมบํารุง การประเมินโครงการ

และการเงิน นักออกแบบและสรางผลิตชิ้นสวนและผลติภัณฑ ฯลฯ 

8.2 วิศวกรโลจิสติกส หรือดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน คลังสินคา สินคาคงคลัง กระจายสินคา 

จัดซ้ือจัดหา เทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ 

8.3 วิศวกรแมคคาทรอนกิส หรอืดานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ เชน นักประดษิฐหุนยนต นักพัฒนาระบบ

อัจฉรยิะ 

8.4 ผูชวยผูจัดการ หรือผูจัดการฝายตางๆ เชนฝายการผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฝาย

คลังสนิคา ฝายซอมบํารุง ฝายจัดซ้ือ ฝายกระจายสินคา ฝายโลจสิตกิสฝายวิจัยและพัฒนา 

ฯลฯ 

8.5 ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 

8.6 ขาราชการ หรอืพนักงานของรฐั ในตําแหนงวศิวกรอตุสาหการ 

8.7 ศกึษาตอในระดับบัณฑติศึกษา 



  

    

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

  1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ☑ สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศกึษาของชาติ 

 ☑ สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศกึษา 

 ☑ สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคลองกับมาตรฐานวชิาการ สาขาวชิา............................................................................ 

 สอดคลองกับมาตรฐานวชิาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 ☑ เนนการผลิตบัณฑติใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาท่ีเปนพลเมืองท่ีดี 

รบัผดิชอบตอตนเอง วิชาชพี และตอสังคม และปฏิบัตตินภายใตจรรยาบรรณวชิาชีพดวย

ความซ่ือสัตยสุจริต และเสยีสละ 

8. มีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตร

ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชพีของตน และการศกึษาตอในระดับสูงข้ึน

ไปได 

9. มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา

สังคมและประเทศชาติ 

10. คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

11. มมีนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มทัีกษะในดานการทํางาน

เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติท่ีดี

ในการทํางาน 

12. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนคิในการติดตอสื่อสาร รวมถงึการใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดเปนอยางดี 
 

         2.  แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 ☑ มแีผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

 ☑ มกีลยุทธในการดําเนนิการ 

 ☑ มกีารกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 



  

    

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

  1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ        

  ☑  ระบบทวิภาค ภาคการศกึษาละ 15 สัปดาห 

 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด).............................................................. 

    1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวภิาค - ระบุรายละเอยีด) 

 ..ไมมี.......................................................................................................................... 

                    1.3 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 

 ☑ มภีาคฤดูรอน      จํานวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห 

 ไมมภีาคฤดูรอน 

 2.  การดําเนนิการหลักสูตร 

   2.1 วัน – เวลาดําเนนิการ 

   ☑ วัน – เวลาราชการปกติ 

 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)........................ 

   2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศกึษา 

   ☑ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

 ท้ังแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

 ☑ ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศกึษามัธยมศกึษาหรอืเทียบเทา 

 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวิชาชพีขั้นสูง 

 หรอืเทียบเทา หรอือนุปรญิญา 

 ☑ มเีกณฑคุณสมบัติเพิ่มเตมิ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย 

การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2553 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ  

 2.4 จํานวนผูเขาศกึษาในหลักสูตร รวม 240 คน 

 2.5 รูปแบบการจัดการเรยีนการสอน 

         ☑ แบบชัน้เรียน 



  

    

        แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพมิพเปนหลัก 

        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสยีงเปนสื่อหลัก 

        แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก(E-learning) 

        แบบทางไกลทางอนิเตอรเน็ต 

        อื่นๆ (ระบุ)............................................................ 

 2.6 การเทียบโอนหนวยกิตรายวชิา และการลงทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 

           3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

  3.1  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศกึษา 

 ☑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 147 หนวยกิต 

 ☑ แบบศึกษาเต็มเวลา      ใหศกึษาไดไมเกนิ 8 ปการศกึษา 

 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน   6   ภาคการศึกษา 

 แบบศึกษาบางเวลา ใหศกึษาไดไมเกิน..............ปการศกึษา 

 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน.............ภาคการศึกษา 

 3.2 โครงสรางหลักสูตร 

 ☑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 ☑ หมวดวิชาเฉพาะ 111 หนวยกิต 

 ☑ วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 50 หนวยกิต 

 ☑ กลุม่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต 

 ☑ กลุม่วิชาพื้นฐานทางภาษา 3 หนวยกิต 

 ☑ กลุม่วิชาพื้นฐานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 26 หนวยกิต 

 ☑ วิชาเฉพาะดาน 61 หนวยกิต 

 ☑ กลุม่วิชาแกน 31 หนวยกิต 

 ☑ วิชาชีพบังคับ 12 หนวยกิต 

 ☑ วิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต  

 ☑ หมวดวิชาเลอืกเสร ี6 หนวยกิต



  

    

 3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

                   3.3.1 อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ตําแหนงทางวิชาการ   ช่ือ – สกุล             คุณวุฒิการศกึษา          สาขาวิชา                      สําเร็จการศกึษาจากสถาบัน                      ป 

      

 

 

3540100281109 ผูชวยศาสตราจารย นายจักรทอง ทองจัตุ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมระบบการผลติและอัตโนมัติ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2549 

2543 

3570900166037 อาจารย นายทรงวุฒิ ประกายวเิชยีร วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา

ธนบุรี 

2540 

2535 

3559900153146 อาจารย นายอธิคม บุญซื่อ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2551 

2541 

3659900100106 อาจารย นางสาวอัจฉราวดี แกววรรณดี Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Industrial and Systems Engineering 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

The University of Oklahoma, USA 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2546 

2544 

1550600035089 อาจารย นายเอกชัย แผนทอง วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมการจัดการ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2555 

2552 



  

 

 4. การฝกประสบการณภาคสนาม 

 ☑ ม ีทักษะและประสบการณในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ฝกงานและสหกิจศึกษา 

                ไมมี 

 5. การทําการวิจัย 

       มี 

 ☑ ไมมี 
 

หมวดท่ี 4 มาตรฐานผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนสิติ 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสติ 

1. สามารถมองภาพรวมของกระบวนการ

ทํางานต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ 

เพ่ือทําการวินิจฉัยหาปญหา เรียงลําดับ

ความสําคัญ และระบุถงึปญหาท่ีควรไดรับ

การแกไขได โดยคํานงึถึงขอจํากัดและความ

เปนไปได 

1. กําหนดใหมกีารมอบหมายงานหรือกรณีศกึษาใน

รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

ระดับวศิวกรรมอุตสาหการประยุกต โดยมุงเนนการ

วินิจฉัยภาพรวมของปญหาตามองคความรูรายวิชา  

2. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศกึษาใน

รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ

วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย

การบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ  

3. กําหนดใหนสิติตองเรียนรายวชิา 264391 โครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 

2. สามารถสรางทางเลอืกในการแกไข

ปญหาและประเมินผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้

ท้ังในทางสังคม กฎหมาย ส่ิงแวดลอม และ

เศรษฐศาสตร เพื่อประกอบการตัดสนิใจที่

เหมาะสม 

1. กําหนดใหมกีารมอบหมายงานหรือกรณีศกึษาใน

รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

ระดับวศิวกรรมอุตสาหการประยุกต โดยมุงเนนการ

วินิจฉัยภาพรวมของปญหาตามองคความรูรายวิชา  

2. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศกึษาใน

รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ

วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย

การบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ  

3. กําหนดใหนสิติตองเรียนรายวชิา 264391 โครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 



 

    

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสติ 

3. สามารถบูรณาการหลักการและทฤษฎี

ทางวศิวกรรมอุตสาหการรวมกับซอฟแวรท่ี

เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

1. การกําหนดใหนสิิตตองเรียนรายวิชา 264311 การ

เขยีนโปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ, และ 264413 

ปฏิบัตกิารวศิวกรรมอุตสาหการ 

4. สามารถนําเสนอผลงานไดอยางมีความ

นาเช่ือถือและโนมนาวใหเกิดความสนใจ 

ตลอดจนสามารถรวบรวมและวิเคราะหผล

ตอบกลับเพื่อนําไปสูการปรับปรุง 

1. กําหนดใหมกีารมอบหมายงานหรือกรณีศกึษาใน

รายวิชาระดับพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ

ระดับวศิวกรรมอุตสาหการประยุกต โดยมุงเนนการ

วินิจฉัยภาพรวมของปญหาตามองคความรูรายวิชา  

2. กําหนดใหมีการมอบหมายงานหรือกรณีศกึษาใน

รายวิชาระดับวิศวกรรมอุตสาหการประยุกตและระดับ

วิชาชีพ โดยมุงเนนการวินิจฉัยภาพรวมของปญหาดวย

การบูรณาการองคความรูทางวิศวกรรมอุตสาหการ  

3. กําหนดใหนสิติตองเรียนรายวชิา 264391 โครงงาน

ทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 และ 264491 โครงงานทาง

วิศวกรรมอุตสาหการ 2 
 

2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ☑ มีมาตรฐานผลการเรยีนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 

 ☑ มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเพ่ิมเติม 3 ดาน ดังนี้  

1. สุนทรยีภาพ 

2. ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

3. ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชพี 

      3. การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา(Curriculum 

Mapping) เพ่ือแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการ

เรียนรูใหแกนสิติ 

 ☑ มี 

             ไมมี 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมนิผลนิสิต 

     1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 

 ☑ เกณฑการวัดผล ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 



 

    

 เกณฑขั้นต่ํารายวชิา (ถามี -ระบุ)....................................................................... 

เกณฑอื่น ๆ (ถามี – ระบุ)................................................................................... 

       2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 ☑ มี 

1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มกีารประเมินทั้งในภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 

1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนิสติ 

1.3 มกีารประเมินการสอนของผูสอนโดยนสิิต เพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพการเรยีนรูของนสิติ 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังจากนสิติสําเรจ็การศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรใชการประเมนิจาก 

2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑติ โดยประเมนิจากบัณฑติแตละรุนท่ีสําเรจ็การศกึษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชพี 

2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ

คุณสมบัตดิานอื่นๆ ของบัณฑติท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานัน้ๆ 

2.4 การประเมินจากบัณฑติท่ีไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่

เรยีนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

2.5 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย

พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นสิิต 

      3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  3.1 การสําเรจ็การศกึษา 

 ☑ เรยีนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 ☑ ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขัน้ต่ํา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 

 



 

    

 ☑ เกณฑอื่น ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

     1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม 

 ☑ มี 

 1 . 1  มีการปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย ใหม  ให มีความรู และ เข า ใจนโยบายของ

สถาบันอุดมศกึษา คณะ และหลักสูตรท่ีสอน 

 1.2 รวมท้ังอบรมวธิกีารสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพื่อเปนการ

พัฒนาการสอนของอาจารย 

       ไมมี 

     2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 ☑ มีการพัฒนาดานวชิาการ 

☑ การพัฒนาดานวิชาชีพ  

☑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน  

☑ การพัฒนาการวัดและการประเมินผล 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

     1. การกํากับมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาตหิรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาทมีีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ 

     2. บัณฑติ 

คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรยีนรู  

บัณฑิตมีงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ 

ผลงานวิจัยของนิสิตและผูสําเร็จการศกึษา 

3. นสิติ 

การรบันสิติและการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา 

มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรกึษาวชิาการและแนะแนวแกนสิิต 



 

    

มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และ

ผลการจัดการขอรองเรยีนของนสิติ) 

4. คณาจารย 

มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตัง้แตระบบการรับอาจารยใหม 

มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส 

อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา

และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวชิาการอยางตอเนื่อง 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน   มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสทิธภิาพและ

ประสทิธิผลอยางตอเน่ือง เชน  

มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวชิาตางๆ ใหมเีนื้อหาท่ีทันสมัย 

มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา 

มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมกีารประเมนิตามสภาพจรงิ มวิีธกีารประเมินท่ีหลากหลาย 

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ัง

ความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกหรือ

ทรัพยากรท่ีเอื้อตอการเรยีนรู โดยการมสีวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 

มีจํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู 

7. การกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน (key Performance Indicators) มท้ัีงหมดจํานวน 12 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

☑ สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ12 ตัวบงชี้ 

☑ สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

                จํานวน 12 ตัวบงชี้ 

               มตีัวบงชี้เพิ่มเตมิ ขอ 1 และ/หรอื ขอ 2 อกี ............ ตัวบงชี้ 

           มีตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ..........................ตัวบงชี้ 

หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 

 



 

    

การสังเกตพฤตกิรรมและการโตตอบของนักศึกษา 

การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

การสอบถามจากนักศึกษา 

1.2 มกีารประเมนิทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธกีารสอน 

การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา  เกณฑการวัดและ 

ประเมินผล  และการใชสื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรในภาพรวม เชน 

ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชัน้ปสุดทาย 

ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 

ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนนิการหลักสูตร 

ประเมินโดยผูใชบัณฑติหรอืผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ 

3. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานท่ีปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร โดย 

คณาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน 

การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนนิการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนนิการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนนิการหลักสูตร 

  

         รับรองความถูกตองของขอมูล 

         

 

           (รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

                     รองอธิการบดฝีายวิชาการ ปฏิบัตกิารแทน 

                     อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

                วันท่ี........เดอืน..................พ.ศ. ...... 
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สถานท่ีทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 

Email adcharawadee@hotmail.com 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2544 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ผลงานวชิาการ 

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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สถานท่ีทํางาน สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 
ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีติดตอไดโดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ 
ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท 054-466-666 ตอ 3377 
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ผลงานวชิาการ 

คมกฤต เมฆสกุล และเอกชัย แผนทอง (2556) การศึกษาการนําระบบมาตรฐานการบรหิารความเสี่ยง ISO 
31000 ไปใชในโรงปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา. 
การประชุมวชิาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556 

อโณทัย กลาการขาย บันเทิง ยานะ เอกชัย แผนทอง พงศวิทย พรมสุวรรณ และพรณารายณ   
สมสัตย (2556) การเพ่ิมอัตราผลผลิตแผนใยบวบขัดผิวธรรมชาติดวยวิธีการศึกษาเวลา. การ
ประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2556, อําเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี, 
240 

เอกชัย แผนทอง และอภิศักด์ิ วิทยาประภากร (2556) การวางแผนการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวโดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร: กรณีศึกษาอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา. การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการประจําป 2556 ครัง้ที่ 13 ดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน, 169-174. 

อภศิักดิ์ วทิยาประภากร เอกชัย แผนทอง และพีรยุทธ ชาญเศรษฐกิุล (2556) ตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับ
แกไขปญหาการเดินทางพนักงานขายโดยการจําลองการไหลของวัตถุ. การประชุมวชิาการประจําป 
2556 ครัง้ท่ี 13 ดานการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน, 467-473. 



 

    

เอกชัย แผนทอง และอภิศักด์ิ วิทยาประภากร (2556) การวางแผนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร: กรณีศึกษาอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา. Thai VCML Journal 
Volume 7 No.1 June 2014, 9-16. 

เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2558) แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสมสําหรับ
การวางแผนการผลิตน้ําแข็ง กรณีศึกษา: โรงนํ้าแข็ง พีแอนดพี พีรพัทธ ลําปาง. การประชุม
วิชาการดานการวจิัยดําเนนิงานแหงชาติ ประจําป 2558, 26-31. 

พงศวิทย พรมสุวรรณ อโณทัย กลาการขาย เอกชัย แผนทอง และปารวี ทะนัน(2558). การวิเคราะหและ
สรางแบบจําลองตนทุนผลิตชาอัสสัมโดยการใชโปรแกรมเชิงเสน: กรณีศึกษา วิสาหกิจกลุม
ผลิตภัณฑชาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศนศรีนาปาน-ตาแวน จังหวัดนาน. การประชุม
วิชาการขายงานวศิวกรรมอุตสาหการประจําป 2558 ณ โรงแรมดเิอมเมอรัลด กรงุเทพฯ 

เอกชัย แผนทอง และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2558) แบบจําลองกําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็มผสมสําหรับ
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตในโซอุปทานน้ําผลไมแปรรูป: กรณีศกึษาโรงงานผลิตน้ําผลไม. 
การประชุมวชิาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2558. 

เอกชัย แผนทอง ขรรคชัย ตั้นเมฆ และสมชาย ธนะ (2559) การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตอาหาร
สัตวในโซอุปทานการผลติโคขุน โดยการประยุกตใชแบบจําลองกําหนดการเชงิเสนจํานวนเต็มผสม: 
กรณีศึกษากลุมผูเล้ียงโคขุนดอกคําใต จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัย ครัง้ท่ี 5 ประจําป พ.ศ. 2559. 

ผลงานวจิัย 

เอกชัย แผนทอง (2557) การศึกษาและจัดการหวงโซอุปทานการผลิตโคขุนเพื่อรองรับยุทธศาสตรโคเน้ือของ
ประเทศไทยภายใตชื่อตราสินคา โคขุนดอกคําใต กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุนอําเภอดอกคําใต 
จังหวัดพะเยา. โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร. 

 


