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สภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕  วันที ่๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



สารบัญ 
หน้า 

๑.  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            ๑ 
๒.  วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           ๑ 
๓.  หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป           ๑ 

-  ชื่อหลักสูตร           
-  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา          
-  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร       
-  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร        
-  รูปแบบของหลักสูตร          
-  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     
-  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน       
-  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา       
-  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
-  สถานที่จัดการเรียนการสอน         
-  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   
-  ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน    
-  ความสัมพันธ์(ถ้ามี)กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน    

๔.  หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร          ๘ 
-  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
-  แผนพัฒนาปรับปรุง          

๕.  หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร                      ๑๐ 
-  ระบบการจัดการศึกษา          
-  การด าเนินการหลักสูตร          
-  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         
-  ความหมายตัวเลข รหัสวิชา         
-  แผนการศึกษา           
-  ค าอธิบายรายวิชา          
-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                 
-  อาจารย์ประจ าหลักสูตร                          
-  อาจารย์ประจ าจากคณะต่างๆ                          
-  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม               
-  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย                

๖.  หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรูก้ลยุทธ์การสอนและการประเมินผล              ๗๘ 
-  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา                   
-  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 
          



สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า      
๗.  หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา              ๘๑ 

-  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน               
-  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา               
-  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                 

๘.  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์                ๘๕ 
-  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่                 
-  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์                

๙.  หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร               ๘๖ 
-  การก ากับมาตรฐาน                   
-  บัณฑิต                    
-  นักศึกษา                    
- อาจารย์           
-  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน                
-  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                   
-  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ                  

๑๐.  หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร            ๙๕ 
-  การประเมินประสิทธิผลของการสอน                 
-  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม                  
-  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร               
-  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

ภาคผนวก               
๑๑. ภาคผนวก ๑ แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร              ๙๖ 
๑๒. ภาคผนวก ๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย                   ๑๐๑ 
๑๓. ภาคผนวก ๓ ตารางแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรฯ      ๑๐๕ 
๑๔. ภาคผนวก ๔ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ                                                     ๑๐๘ 
๑๕. ภาคผนวก ๕ สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร                                                           ๑๓๓ 
๑๖. ภาคผนวก ๖ รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                         ๑๕๖ 
           อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ                                                             
๑๗. ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี         ๑๗๔ 
            ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ     
๑๘. ภาคผนวก ๘ ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ               ๑๗๕ 
           หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 
 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑ 
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ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
หมวดที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)   
  ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)  
  ชื่อย่อ : B.Eng. (Industrial Engineering) 
 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี 
        
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า จ านวน ๑๔๘ หน่วยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร     

๕.๑   รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
๕.๒   ประเภทของหลักสูตร   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

    ๕.๓   ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ  
๕.๔   การรับเข้าศึกษา    รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้  

  ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
      ๕.๕   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
 ๕.๖   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๒ 
 

 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๖.๒  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 
     ครั้งที ่  ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑   
     ครั้งที ่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑   
     ครั้งที ่  ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
๖.๓  คณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 
     วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ได้พิจารณารับรองหลักสูตรนี้ในการประชุม 
     ครั้งที ่  ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑                 
๖.๕ คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว ในการประชุม 
     ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว ในการประชุมครั้งที่  ๕๓๕  

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                    
๖.๗  สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่                    

เมื่อวันที่                      
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 

 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้ 
๑. ต าแหน่งงานทางวิศวกรอุตสาหการส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในสายงานด้านการผลิตและ

การบริการ เช่น  
วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร    วิศวกรควบคุมคุณภาพ 
วิศวกรความปลอดภัย    วิศวกรซ่อมบ ารุง 
วิศวกรออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์  
วิศวกรประเมินและบริหารโครงการ  วิศวกรฝุายจัดซื้อ / ฝุายขาย 

๒. นักวิชาการ/นักวิจัย ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๓ 
 

 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการ 
ภายใน ๕ ปี ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๑ นายศุภชัญ ราษฎร์ศิริ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๑๐๒๒ ๐๑๘๓x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), The Pennsylvania State 
University, University Park, USA ๒๕๕๕ 
M.S. (Materials Science and 
Engineering), University of Central 
Florida, USA ๒๕๔๕ 
วศ.บ.(อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ: ภอ.๑๔๓๓๗ 

A Processing Approach 
Incorporating Copper Backing-
Wheel Device in Submerged Arc 
Welding for Manufacturing 
Cryogenic Storage Tanks. Appl 
Mech Mater. 2015; 705:106-111. 

๒ นายกัญจน์ คณาธารทิพย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๑๐๑๖ ๐๐๐๑x xx x 

อาจารย์ M.Sc. (Manufacturing Engineering and 
Management) University of Birmingham, 
UK ๒๕๔๐ 
วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนุบรี ๒๕๓๘ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภอ.๒๒๒๕๗ 

การเพ่ิมก าลังการผลิตในกระบวนการ
รีดเย็นท่อเหล็กแบบงานสั่งท าโดยใช้
เคร่ืองมือของระบบลีน : กรณีศึกษา
โรงงานผลิตโลหะรูปพรรณ ประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ (IE Network 
Conference ๒๐๑๕) ณ โรงแรม ดิ
เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 
๗ สิงหาคม๒๕๕๘ 

๓ นายตวงยศ  สุภีกิตย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๑๐๑๒ ๑๐๙๔x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิตและระบบ) มหาวิทย
ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๖๐ 
M.E.M. (Engineering Management) 
University of Technology, Sydney, 
Australia ๒๕๔๓ 
วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนุบรี ๒๕๓๙ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภอ.๑๔๗๔๐ 

CAusaL Linkages to 
Systematically Evaluate supply 
chain performance (CALLS) for 
SMEs in Thailand, 2017 the 6th 
International Conference on 
Industrial Technology and 
Management (ICITM ๒๐๑๗)  
7-10 March 2017, Clare College, 
Cambridge, UK. 

๔ นายมงคล  เทียนวิบูลย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๕๒๐๑ ๐๐๔๔x xx x 

อาจารย์ วศ.ด. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๗ 
วศ.ม. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๓ 
วศ.บ. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๐ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภก.๓๗๑๔๖ 

Load and Stress Analysis of the 
Propeller Blade in Cycloidal 
Drive, The Ninth JSME-KSME 
Thermal and Fluids Engineering 
Conference (TFEC9) 28-30 
October 2017. 

๕ นายเกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๕๒๐๑ ๐๐๔๔x xx x 

อาจารย์ วศ.ด. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๘ 
วศ.ม. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๓ 
วศ.บ. (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร ๒๕๓๙ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภก.๑๔๓๙๑ 

Development of the Human 
Following robot Control System 
Using HD Wdbcam, The 6th 
International Electrical 
Engineering Congress 
(iEECON2018) 7-9 March 2018, 
Krabi, Thailand 
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๔ 
 

 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
  ๑๑.๑   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 สาขาวิชาชีพได้รับผลกระทบจากทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการ

เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในองค์กรธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ การรองรับการท างานในอุตสาหกรรม
ใหม่ (New S-Curve) ที่สอดคล้องกับกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของ
ประเทศ และการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ อย่างยั่งยืน ซึ่งสาขาวิชาชีพทางวิศวกรรมจัดเป็น ๑ ใน ๘ สาขาวิชา
หลักของประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานของวิชาชีพสู่ระดับสากล
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและเกิดการยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้ การเพ่ิมของจ านวนสาขาวิชาชีพทาง
วิศวกรรมในปี พ .ศ . ๒๕๖๐ จากเดิมมีเพียง ๗ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ปรับเป็น ๑๔ สาขา ซึ่งวิศวกรรม        
อุตสาหการเป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับผลกระบทเชิงการแข่งขันในตลาดแรงงาน ดังนั้น 
การปรับองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพแก่วิศวกรอุตสาหการอย่างยิ่งยวด ทั้งการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การมีความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจน ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม  
อุตสาหการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 การพัฒนาสภาวะแวดล้อมของทิศทางการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม มีมิติการพัฒนาดังนี้ 

 ๑) บุคลากรวิจัย โดยวิศวกรเป็นหนึ่งในบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญในด้านงานวิจัย  ดังนั้น 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ จึงเร่งการผลิตบุคลากรทางด้านนี้ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ 

 ๒) การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรม     
อุตสาหการ 

 ๓) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เข้ากับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่มีคุณภาพ 

 ๔) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมาทางวิศวกรรม           
อุตสาหการเชิงลึกผ่านกลไกที่มีอยู่ ได้แก่ การพัฒนาบทความทางวิชาการและการน าเสนองานวิจัยในที่ประชุม
ทางวิชาการต่างๆ การจัดค่ายเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ (IE Camp) และการจัดงาน
ประชุมวิชาการเพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานเป็นประจ า 
 
   ๑๑.๒   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรม ส่งผลกระบทต่อวิธีทางสังคมและวัฒนธรรม อันเกิดจากการเปิดรับความเป็นสากลในบริบท
ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม  ดังนั้น การ
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๕ 
 

 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงมุ่งเน้นการผลิตวิศวกร ให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจกรรมเศรษฐกิจในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการผลกระทบจากการปฏิบัติงานต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนโดยรอบ
สถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจน การคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและความเป็นไทย 

 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ๑๒.๑   การพัฒนาหลักสูตร 
  ความต้องการอันสืบเนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  
  ๑. การเสริมสร้างทักษะการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการยอมรับใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยการสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
เพ่ือสอดรับกับพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการประยุกต์และบูรณาการ
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม นอกจากนี้ รายวิชาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การท างานกลุ่ม การท าโครงงาน และการน าเสนองาน ยังช่วยเสริมสร้างความเป็นนักคิดอิสระ (Independent 
Thinkers) พร้อมกับสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีในการประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
  ๒. หัวข้อการศึกษาต่างๆ ที่นักศึกษาเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรฯ ได้ถูกจัดการเรียนการ
สอนโดยคณาจารย์ของหลักสูตรฯ ซึ่งส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง คณาจารย์ของหลักสูตรฯ ยังมีการพัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้ของตนอย่างต่อเนื่องผ่านการท างานวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน การท าบริการวิชาการ 
ตลอดจน การเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
  ๓. การจัดล าดับการเรียนรู้ของรายวิชาภายในหลักสูตรฯ เริ่มต้นจากสร้างพ้ืนฐานองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา แล้วจึงเสริมทักษะและองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม เพ่ือใช้ในการต่อ
ยอดองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการในชั้นปีที่สูงขึ้น โดยหลักสูตรฯ มีการจัดรายวิชาการฝึกงานทาง
วิศวกรรมเพ่ือช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจบริบทของวิศวกรในสถานประกอบการณ์ และสามารถปรับตนให้เข้า
กับการท างานในวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการภายหลังการส าเร็จการศึกษา  อีกทั้ง นักศึกษาทุกคนต้องท า
โครงงานวิจัยเมื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๔ โดยมีคณาจารย์ของหลักสูตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านที่นักศึกษาสนใจเป็น
ที่ปรึกษา  การด าเนินงานเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาเพ่ือพัฒนาเป็นหัวข้อโครงงาน การศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอโครงงานประกอบการสอบปากเปล่ากับคณะกรรมการสอบที่หลักสูตรฯ เสนอ
แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ แล้วจึงด าเนินโครงงานให้แล้ วเสร็จพร้อมการวิเคราะห์ 
อภิปราย และสรุปผลการด าเนินการตามที่ได้เสนอไว้ต่อคณะกรรมการสอบอีกครั้งเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน  
ในระหว่างการท าการวิจัยในช่วงต่างๆ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการติดต่อประสานงาน การท างานเป็นทีม 
การสืบค้นองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในทั้งและต่างประเทศ ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์และ /หรือข้อมูล
โดยตรงจากภาคอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ตลอดจน ทักษะการน าเสนองาน
ผ่านการสอบและการเรียบเรียงรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
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๖ 
 

 

    ๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานอันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหิดล ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษ ที่มีความโดดเด่นกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ในสาขาวิชาเดียวกัน ให้มีความเป็นเลิศในการประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการสู่การเปลี่ยนแปลง
ในนวัตกรรมของเทคโนโลยีการบรหิารและการจัดการ ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับการวิจัย 
และการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบัณฑิตผู้ซึ่งส าเร็จการศึกษาจาก หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ สร้างความ
เป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทย และประโยชน์สุข
แก่มวลมนุษยชาติ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ อันประกอบด้วย 

- Excellence in research with global and social impact 
- Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates 
- Excellence in professional services and social engagement  
- Excellence in management for sustainable organization (Finance, Environment, 

Branding, Talent Workforce, Administration & Governance and IT Infrastructure) 
นอกจากนี้ หลักสูตรยังสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ มุ่งสร้างสรรค์

นวัตกรรม วิจัย และวิชาการทางด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดับโลก เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตให้มีกระบวนการ
คิด จิตอาสา และความพร้อมในการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมไทย และ
ประชาคมโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการ เพ่ือตอบสนอง
สังคมและประชาคมโลก  

ยุทธศาสตร์ 2 การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความ
พร้อมในการแข่งขันระดับสากล  

ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการทางวิศวกรรม
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  

ยุทธศาสตร์ 4  การบริหารจัดการบนพื้นฐานของวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ 5  การสร้างภาพลักษณ์และการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการแข่งขัน

ระดับโลก  
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นการสร้างพ้ืนฐานการบริหารและ
การจัดการในเชิงอุตสาหกรรม จึงมีความจ าเป็นในการจัดการศึกษาที่รวบรวมองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และความสามารถในการ บูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งด าเนินการสอนโดยคณาจารย์ของ
ภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้ง จุดเด่นขององค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการที่สามารถช่วยให้การบริหารจัดการงานในเชิง
อุตสาหกรรม สัมฤทธิ์ผลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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๗ 
 

 

สาขาวิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมีความต้องการให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดการเรียนการสอนบางส่วนให้ 
รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน พิจารณาปรับข้อมูล ดังนี้  

กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เรียนร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 

๓ รายวิชา ๗ หน่วยกิต 
- รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเรียนร่วมกับคณะศิลปศาสตร์จ านวน ๕ รายวิชา ๙ หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด 
- รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เรียนร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จ านวน ๑๒ รายวิชา ๕ หน่วยกิต 
- รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเรียนร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๓ รายวิชา ๓ หน่วยกิต 
- รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรียนร่วม กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒ รายวิชา ๖ หน่วยกิต 
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หมวดที ่๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
       ๑.๑    ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร   
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรให้มี
ความสามารถในการบูรณาการและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นผู้เรียน ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และบริบทของสังคมโลกเนื้อหาเรียนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
       ๑.๒    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

๑.๒.๑  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) เพ่ือจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วบัณฑิตมีความรู้
ความสามารถ ดังนี้ 

๑) ออกแบบ ควบคุม และตรวจสอบระบบในภาคการผลิต การบริการ หรือภาครัฐ ภายใต้
กฎ ระเบียบทางวิชาชีพวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 

๒) ประยุกต์ทักษะที่เก่ียวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ การคิดที่เป็นระบบ และการแก้ปัญญา 
เพ่ือผลิตนวัตกรรมในการท างานด้านวิศวกรรม 

๓) จัดการทรัพยากรต่างๆ ภายใต้ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
๔) ท างานได้อย่างมีประสิทธิผลร่วมกับผู้อ่ืนได้  
๕) เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาต่อในหลักสูตรที่มีระดับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรที่สูงขึ้นทางวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ หรือสาขาวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
       ๑.๒.๒   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program – Level Learning Outcomes: PLOs) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะมีความรู้ความสามารถในด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการ ดังนี้ 
  PLO1 ก าหนด คิดวิธี  และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อน โดยการประยุกต์
หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
 PLO2 ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต เพ่ือให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข 
ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก 
 PLO3 สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม
อุตสาหการและการผลิต เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของ
วิศวกร 
 PLO4 ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิง
วิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 
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๙ 
 

 

 PLO5 ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  ส่งเสริมความร่วมมือที่ดี
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้เข้าเปูาหมายตามท่ีวางแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 PLO6 พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่ เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิง
วิศวกรรมเพ่ือการสรุปผล  

PLO7  หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 

 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
วิ ศ วกรรมอุ ตส าหการ ให้ มี
มาตรฐานระดับสากล 

- เฝูาติดตามการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดของ
องค์กรซึ่งท าหน้าที่ตรวจรับรองคุณภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการใน
ระดับสากล เช่น International Education 
Accords (Washington Accord) และ The 
Accreditation Board for Engineering 
and Technology (ABET) เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ 
และแผนการด าเนินงานของหลักสูตร 

- ติดตามประเมินผลการด า เนินการของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- การได้รับการรับรองมาตรฐานการ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับ
นานาชาติ ABET Accreditation 

 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

- ตรวจสอบความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้ ใช้บัณฑิตซึ่ งส า เร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดย
สนับสนุนให้บุคลากรด้านการเรียนการสอน
ของหลักสูตรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้ จากองค์กรซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และการเข้า
ชมงานแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจ และการตรวจสอบความ
ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตซึ่งส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใน
ด้านทักษะ  ความรู้ความสามารถใน
การท างานและการเรียนรู้งาน โดย
เฉลี่ยในระดับดี   
 

- พัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสา
หการไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนให้คณาจารย์ในหลักสูตรบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอกโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
คณาจารย์ในหลักสูตร 
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๑๐ 
 

 

หมวดที่ ๓.    
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑ .๑  ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต 
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ    
      ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑-๘) และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์เปิดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ในรายวิชาที่มีนักศึกษา
ได้สัญลักษณ์ F ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน (ยกเว้น รายวิชาฝึกงาน และ/หรือ รายวิชาฝึกภาคสนาม) 
      ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

มีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

๒.๑.๑ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ  
๒.๑.๒ งดการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลหรือ

มหาวิทยาลัยมหิดล แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ตามความจ าเป็นในแต่ละ
รายวิชา และได้รับการอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ในช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ในช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม และในวันหยุดเป็นครั้งคราวจากทางคณะฯ       

๒.๒   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติทั่วไป 

และคุณสมบัติเฉพาะ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
ระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ MU-TCAS 

๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ระบุใน
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาตรี ระบบ MU-TCAS ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
 รอบท่ี ๑ การรับด้วย Portfolio     รอบท่ี ๒ การรับแบบโควตา 
  รอบท่ี ๓ การรับตรงร่วมกัน    รอบท่ี ๔ การรับแบบ Admission 
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๑๑ 
 

 

๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
- ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษา จากการปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระดับอุดมศึกษา ปรับ

สภาพสังคมท่ีมีนักศึกษาร่วมคณะ หรือสถาบันมากขึ้น  
- ปัญหาความรู้ในด้านวิศวกรรม เป็นผลต่อเนื่องมาจากการปรับตัวของนักศึกษาที่จะต้องรู้จักการ

เรียนการสอนในด้านสาขาวิชา คณะที่ได้เลือกเรียน โดยเป็นแบบเฉพาะสาขามากขึ้น 
- ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ จากเกณฑ์ปัจจุบันที่มีการเน้นเรื่องภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนการสอน 

การสื่อสารมากขึ้น  
 

     ๒.๔   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษา ๑) จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
๒) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรุ่นพ่ีพบรุ่นน้อง การพบอาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพ่ือให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ 
๓) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะน าการหางาน การสัมภาษณ์งาน การ

วางตัวและปรับตัวเข้ากับสังคม 
ปัญหาความรู้ในด้านวิศวกรรม ๑) ปรับพ้ืนฐานและให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางวิศวกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
๒) จัดกิจกรรมการให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทาง

วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 
๓) จัดการทดสอบความรู้  เ พ่ือเตรียมตัวไปทดสอบในการขอ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ๑) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
๒) ส่งเสริมให้น าเสนอ และส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
๓) อบรมให้ความรู้ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม พร้อมทั้งมี
โปรแกรมการเรียนให้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

 
๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  ๕  ปี  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ชั้นปีที่ ๑ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
ชั้นปีที่ ๒ xx ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
ชั้นปีที่ ๓ xx xx ๔๕ ๔๕ ๔๕ 
ชั้นปีที่ ๔ xx xx xx ๔๕ ๔๕ 
จ านวนสะสม ๔๕ ๙๐ ๑๓๕ ๑๘๐ ๑๘๐ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ  -  -  - ๔๕ ๔๕ 
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๑๒ 
 

 

๒.๖   งบประมาณ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร  จ านวน ๑๑๘,๘๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร  จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
- จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ  จ านวน          ๔๕  คน 

 
๑. ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  

ล าดับ รายจ่าย บาท/ปีการศึกษา 
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๙,๔๘๓,๙๙๐ 
๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ๑,๓๕๖,๖๔๓ 
๓ ค่าสาธารณูปโภค ๘๗๘,๗๙๙ 
๔ ค่าเสื่อมราคา ๔๖๗,๕๐๙ 
๕ เงินอุดหนุน ๔๗๑,๐๖๑ 

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน/ปี
การศึกษา 

       ๕๕,๐๐๐ 
     
 ๒. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอ่ืนๆ  

ล าดับ รายการ บาท/ปี/หลักสูตร 
๑ ค่าบ ารุงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓,๕๐๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร  ๗,๐๐๐ 

๓ ค่าหน่วยกิตบรรยาย  ๓,๐๐๐ 

๔ ค่าหน่วยกิตปฏิบัติ / สัมมนา ๑,๓๕๐ 

 ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ภาคการศึกษา ๑๔,๘๕๐ 

 ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ปีการศึกษา ๒๙,๗๐๐ 

 
๒.๗   ระบบการศึกษา  

             แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทาง Internet 

        อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………. 
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๑๓ 
 

 

๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  และ/

หรือประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี 

 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑  หลักสูตร    
๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต 
๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรากฏ ดังนี้   
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานฯกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
(หน่วยกิต) 

จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาการ 

๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  
๑.๑  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     และมนุษยศาสตร์ 
๒.  กลุ่มวิชาภาษา 

๑.๒  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด 
๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     และมนุษยศาสตร์ 
๒.  กลุ่มวิชาภาษา 
๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ 
     คณิตศาสตร์ 
๔.  กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

 ๑๖ หน่วยกิต 
 

๗ หน่วยกิต 
๙ หน่วยกิต 

๑๔ หน่วยกิต 
๒ หน่วยกิต 

 
๒ หน่วยกิต 
๘ หน่วยกิต 

 
๒ หน่วยกิต 

๒)  หมวดวิชาเฉพาะ 
๒.๑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
   และวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ๑๑๑ หน่วยกิต 
๒๖ หน่วยกิต 
๑๘ หน่วยกิต 

 
๘ หน่วยกิต 

๘๕ หน่วยกิต 
๗๖ หน่วยกิต 

๙ หน่วยกิต 
๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 
๔)  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  ๑ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ๑๔๘ หน่วยกิต 
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๑๔ 
 

 

  ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
 รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี  ในแต่ละหมวดวิชาเรียงล าดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย  
  หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดง
จ านวนชั่วโมงของการเรียนการสอนทฤษฎีที่ใช้แบบบรรยาย และ/หรือปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษา ได้แก่ xxxx xxx  x (x-x-x) หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก 
จ านวนหน่วยกิต รวม (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  โดยก าหนด  ดังนี้ 
 ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย  สัญลักษณ์ ๗ ตัว  แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ดังนี้ 
ก.   ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมาย  ดังนี้ 
 -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เป็นอักษรย่อชื่อคณะและสถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่ 

ดศ  :  MS หมายถึง  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มม   :   MU  หมายถึง   รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
มส   :   HP  หมายถึง  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
วก   :   SP  หมายถึง   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
วท   :   SC  หมายถึง   คณะวิทยาศาสตร์ 
วภ   :   LC   หมายถึง   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
วศ   :   EG  หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศศ   :   CR  หมายถึง  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
ศศ   :   LA  หมายถึง   คณะศิลปศาสตร์ 
สพ   :   VS  หมายถึง   สัตวแพทยศาสตร์ 
สม   :   SH  หมายถึง   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สว   :   EN  หมายถึง  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

- ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา ชื่อรายวิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียน              
การสอน ดังนี้ 

ภอ : EN หมายถึง  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 
ภท : TH   หมายถึง  ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
สค : SS หมายถึง  ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มน : HU หมายถึง  ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณ : MA  หมายถึง  ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
ศท  : GE  หมายถึง  ภาควิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
สว  : ID หมายถึง  สหวิทยาการ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
ภจ   : CH หมายถึง  ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
ภญ  : JP หมายถึง  ภาควิชาภาษาญี่ปุุน คณะศิลปศาสตร์ 
ฝศ   : FR หมายถึง  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ 
พฐ  : FE หมายถึง  ภาควิชาศึกษาพ้ืนฐาน คณะศิลปศาสตร์ 
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๑๕ 
 

 

ศษ  : ED  หมายถึง  ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คม  : CH   หมายถึง  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
ฟส  : PY   หมายถึง  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

- ชื่อย่อของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีรหัสตัวอักษร ดังนี้ 
คร  :  ID หมายถึง  สหวิทยาการ (Interdisciplinary course) เป็นรายวิชาที่เป็นการสอน 

  รว่มกันระหว่างภาควิชา หรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาใดโดยตรง 
คก  :  ME  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
อก  :  IE หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ฟฟ  :  EE หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
คพ  :  CO หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
ข.   ตัวเลข  ๓  ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา 
 -   เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี ที่ก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ 
 -  ตัวเลขตัวที่สอง หมายถึง แสดงลักษณะวิชาหรือแขนงวิชาย่อย  
 - ตัวเลขตัวที่สาม หมายถึง แสดงล าดับวิชาที่จัดสอน 
 -   ความหมายของจ านวนหน่วยกิตรวม ให้ความหมายของตัวเลข  
 -   ชื่อรายวิชา  
 
 ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า           จ านวน ๓๐  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด                           ๑๖ หน่วยกิต 
 ๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์      ๗   หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 มมศท  ๑๐๑  การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 101  General Education for Human Development 
 มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
 MUGE 102  Social Studies for Human Development 
 มมศท ๑๐๓  ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 
 
 ๒.  กลุ่มวิชาภาษา  ๙ หน่วยกิต 

 วิชาภาษาไทย ให้เรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

  ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
  LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication  
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๑๖ 
 

 

 วิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน ๖ หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  (๒ รายวิชา) ตามระดับ 
คะแนนที่คณะศิลปะศาสตร์จัดสอบวัดความรู้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ  ๑๐๓  ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  103  English Level 1   
ศศภอ  ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  104  English Level 2   
ศศภอ  ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  105  English Level 3     
ศศภอ  ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  106 English Level 4   

    
๑.๒ กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด                      ๑๔ หน่วยกิต 

  ๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์   ๒ หน่วยกิต 
 ให้เรียน ๑  หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคร  ๓๐๐  ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒) 
EGID  300  Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 

 
  ให้เลือกเรียน ๑ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๔๓๖ กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  436 Industrial and Commercial Laws 
ดศสว  ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์                                     ๒ (๑-๒-๓) 
MSID  101 Music Appreciation  
สมมน  ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์                ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 103 Art Appreciation 
สมมน  ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน                  ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 108 Human Relations and Self Development 
สมมน  ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม                          ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 110 Man and Culture   
สมมน  ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม               ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  112 Group Dynamics and Teamwork   
สมมน  ๑๘๓ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 183 Rhetoric for Leadership 
สมสค  ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 130 Principles of Economics 
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๑๗ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สมสค  ๑๔๕ สังคมศาสตร์บูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SHSS 145 Integrated Social Sciences 
สมสค  ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน           ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  161 Policy and Planning 
สมสค  ๑๘๑ จิตวิทยาทั่วไป                         ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 181 General Psychology 
สมสค  ๑๘๒ หลักการบริหาร       ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 182  Principles of Administration 
สมสค  ๑๘๕ จิตวิทยาสังคม                     ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 185 Social Psychology 
 

๒.  กลุ่มวิชาภาษา                              ๒  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียน ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคร  ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร    ๓ (๓-๐-๖) 
EGID  290   English for Engineers 
วศคร  ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร    ๓ (๓-๐-๖) 
EGID 490  English Communication for Engineers 

  ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
  LAFR 141  Elementary French 1 
   ศศภฝ ๑๔๒  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
   LAFR  142  Elementary French 2 
   ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
   LAJP 161 Elementary Japanese 1 
   ศศภจ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
   LAJP 162 Elementary Japanese 2 
  ศศภจ   ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
   LACH  171  Chinese 1 
   ศศภจ  ๑๗๒ ภาษาจีน ๒   ๓ (๒-๒-๕) 
   LACH  172   Chinese 2 
   ศศภจ  ๑๗๓ ภาษาจีน ๓    ๓ (๒-๒-๕) 
   LACH  173   Chinese 3 
     ศศพฐ ๑๓๑  มนุษย์กับความสามารถในการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
   LAFE 131 Man and Communication Competence 
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๑๘ 
 

 

  หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
     ศศภอ ๒๖๒  การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
   LAEN 262 Listening and Speaking for Communication 
   ศศภอ ๒๖๓  การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
   LAEN 263 Reading and Writing for Communication 
   ศศภอ ๒๗๑  การเขียนเพ่ือการท างานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
   LAEN 271 Writing for Work and Study 
   ศศภอ ๓๓๘  การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ๒ (๑-๒-๓) 
   LAEN 338 Effective Presentations in English 
   ศศภอ ๓๔๑  การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ๒ (๑-๒-๓) 
   LAEN 341 Situational-based Communicative English 
 

๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๘  หน่วยกิต 
 ให้เรียน  ๖  หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
  วศคพ  ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 

EGCO  111   Computer Programming 
  วศอก  ๓๓๕ การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ                ๓ (๓-๐-๖) 

EGIE  335   Cost Analysis and Budgeting     
          

 ให้เลือกเรียน ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

   วทคร  ๑๐๑  วิทยาศาสตร์บูรณาการ  ๓ (๓-๐-๖) 
   SCID 101 Integrated Science 
  วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔) 
  SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 
 

๔.  กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ   ๒ หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียน ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
   วกศท  ๑๑๙  สุขภาพเพ่ือชีวิต  ๒ (๑-๒-๓) 
   SPGE  119  Health for Life 
   วกศท  ๑๒๐  จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ  ๒ (๑-๒-๓) 
   SPGE  120  Bike for Health and Recreation 
   วกศท ๑๒๙ เทนนิส ๒ (๑-๒-๓)  
  SPGE  129  Lawn Tennis 
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๑๙ 
 

 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
   วกศท  ๑๓๐ ฟุตบอล  ๒ (๑-๒-๓) 
  SPGE 130  Soccer 
   วกศท   ๑๓๒  บาสเกตบอล  ๒ (๑-๒-๓) 
  SPGE  132   Basketball 
   วกศท  ๑๓๓  วอลเล่ย์บอล   ๒ (๑-๒-๓)  
  SPGE  133 Volleyball 
   วกศท  ๑๔๑ ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
  SPGE  141  Swimming for Health and Recreation 
  วกศท ๑๔๒ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
   SPGE 142   Aerobic for Health and Recreation 
  วกศท ๑๔๓ โยคะเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
   SPGE 143   Yoga for Health and Recreation 
  วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
   SPGE 144   Social Dance for Health and Recreation 
   วกศท ๑๔๖  เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ  ๒ (๑-๒-๓) 
  SPGE  146 Table Tennis for Health and Recreation 
หมายเหตุ : นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้เลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดในบัญชีกลางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวน  ๑๑๑  หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
   ๒.๑ วิชาเฉพาะพื้นฐาน   ๒๖ หน่วยกิต 
    ๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ๑๘ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
   วทคณ  ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA  115 Calculus 
วทคณ  ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA  165 Ordinary Differential Equations 
วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 115 General Chemistry 
วทคม  ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี                    ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH  118 Chemistry Laboratory 
วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                          ๑ (๐-๓-๑)  
SCPY  110 General Physics Laboratory 
วทฟส  ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒                          ๑ (๐-๓-๑)    
SCPY  120 Physics Laboratory II 
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๒๐ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทฟส  ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑                      ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY  151 General Physics I 
วทฟส  ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)   
SCPY  152 General Physics II 
 

   ๒. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     ๘ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 * วศอก  ๒๐๐ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  200 Mathematics for Engineers I 
วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 
วศคก  ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม  ๓ (๒-๓-๕) 
EGME  102 Engineering Drawing 

 

 ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน     จ านวน  ๘๕  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 ๑. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  ๗๖ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคก ๒๐๒ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  202 Mathematics for Engineers     
วศคก  ๒๐๖ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  206   Numerical Methods for Engineers 
วศคก  ๒๐๙ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวิศวกรรม   ๒ (๑-๓-๓) 
EGME  209 Computer Aided Design and Engineering 
วศคก  ๒๑๓ กลศาสตร์ของวัสดุ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  213   Mechanics of Materials I 
วศคก  ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  220   Engineering Mechanics  
วศคก  ๓๗๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑ ๑ (๐-๓-๑)  
EGME  371 Mechanical Engineering Laboratory I 
วศฟฟ  ๒๑๗ วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  217 Fundamental of Electrical Engineering 
วศฟฟ  ๒๑๘ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑)  
EGEE  218   Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 
วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  103   Engineering Materials 

* เปิดรายวิชาใหม่  
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๒๑ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๒๐๑ อุณหภาพและของไหลส าหรับวิศวกรอุตสาหการ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  201  Thermofluids for Industrial Engineers 
วศอก  ๒๐๔ กรรมวิธีการผลิต ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  204  Manufacturing Processes         
วศอก  ๒๐๕ ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  205 Manufacturing Process Laboratory  
วศอก  ๒๐๖ วิศวกรรมการผลิต ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  206   Production Engineering 

* วศอก  ๒๐๘ พ้ืนฐานกระบวนการออกแบบวัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักร   ๓ (๒-๒-๕) 
EGIE  208   Fundamentals of Design Process for Materials, Tools and Machines 
วศอก  ๒๖๑ ความน่าจะเป็นและสถิติ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  261  Probability and Statistics 
วศอก  ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  333   Engineering Economy 
วศอก  ๓๔๒ การวิจัยการด าเนินงาน ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  342  Operations Research 
วศอก  ๓๖๒ การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  362   Industrial Work Study 
วศอก  ๓๖๓ การควบคุมคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  363   Quality Control 
วศอก  ๓๖๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  364   Industrial Engineering Laboratory 

* วศอก  ๓๖๖ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  366   Industrial Plant and Facilities Design 

* วศอก  ๓๗๗ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  377 Automation and Industrial Robots 
วศอก ๓๗๘ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  378   Maintenance Engineering  
วศอก  ๓๗๙ วิศวกรรมความปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  379   Safety Engineering  
วศอก  ๔๓๐ การจัดการอุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  430  Industrial Management for Engineers 
วศอก  ๔๖๑ การวางแผนและการควบคุมการผลิต ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  461  Production Planning and Control 
วศอก  ๔๗๐ การประกันคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  470 Quality Assurance    
 

* เปิดรายวิชาใหม่ 
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๒๒ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 
 

หมายเหตุ  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ กว. ในหมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ 
  ๑) วิชาในกลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต ๒ วิชา ได้แก่ 

 วศอก  ๒๐๘ พ้ืนฐานกระบวนการออกแบบวัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักร    ๓ (๒-๒-๕) 
 EGIE  208   Fundamentals of Design Process for Materials, Tools and Machines 
 วศอก  ๓๗๗ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
 EGIE  377 Automation and Industrial Robots 

 ๒) วิชาในกลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย ๒ วิชา ได้แก่ 
 วศอก  ๓๖๓ การควบคุมคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  363   Quality Control 
 วศอก  ๓๗๙ วิศวกรรมความปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  379   Safety Engineering  

 ๓) วิชาในกลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ ๒ วิชา ได้แก่ 
 วศอก  ๓๖๓ การควบคุมคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  363   Quality Control 
 วศอก  ๔๗๐ การประกันคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  470 Quality Assurance    

 ๔) วิชาในกลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ๒ วิชา ได้แก่ 
 วศอก  ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  333   Engineering Economy 
 วศอก  ๓๓๕ การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ                ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  335   Cost Analysis and Budgeting     

 ๕) วิชาในกลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินงาน ๒ วิชา ได้แก่ 
 วศอก  ๓๖๖ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก  ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  366   Industrial Plant and Facilities Design 
 วศอก  ๔๖๑ การวางแผนและการควบคุมการผลิต ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  461  Production Planning and Control 

 ๖) วิชาในกลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ วิชา ได้แก่ 
  วศอก  ๓๔๒ การวิจัยการด าเนินงาน ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  342  Operations Research 
 วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
 EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
 วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
 EGIE  496  Industrial Engineering Project 
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๒๓ 
 

 

 ๒. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    ๙ หน่วยกิต 
             ให้เลือกเรียนรวม   ๙  หน่วยกิต    จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตและวัสดุศาสตร์ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๓๐๓ บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  303 Industrial Packaging 
วศอก ๓๐๔ การออกแบบเครื่องจักร ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  304 Machine Design 
วศอก  ๓๐๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  305 Product and Production Design 
วศอก ๓๐๖ การข้ึนรูปโลหะ ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  306  Metal Forming  
วศอก  ๓๐๗ บทน าอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  307 Introduction to the Internet of Things 
วศอก  ๓๒๑ โลหะวิทยา ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  321 Engineering Metallurgy  
วศอก  ๔๐๒ วิศวกรรมการเชื่อม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  402   Welding Engineering 

 
  กลุ่มวิชาการวิจัยการด าเนินการ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๓๔๗ การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  347  Design and Analysis of Experiments 
วศอก  ๔๔๔ การจ าลองสถานการณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  444 Simulation 
วศอก  ๔๔๕ การวิเคราะห์ระบบสินค้าคงคลัง ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  445  Inventory System Analysis  
วศอก  ๔๔๖ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในงานวิศวกรรม  ๓ (๓-๐-๖)  
EGIE  446  Introduction to Artificial Intelligence in Engineering  

 
กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก ๓๕๐ การวัดและการบริหารผลิตภาพ ๓ (๓-๐-๖)  
EGIE  350 Productivity Measurement and Management 
วศอก  ๓๕๒ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการผลิต  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  352   Production Management Information Systems 

* วศอก  ๓๕๓ การจัดการโครงการ  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  353   Project Management 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๒๔ 
 

 

วศอก  ๔๕๒ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  452 Energy and Environmental Management in Industry 

* วศอก  ๔๕๑ การยศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  451   Ergonomics 

กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศอก  ๔๖๐ โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  460  Logistics and Supply Chain Management 
วศอก  ๔๖๒ การกระจายสินค้าและการจัดการคลังสินค้า ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  462 Physical Distribution and Warehouse Management  
วศอก  ๔๖๓ พ้ืนฐานวิศวกรรมระบบราง ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  463 Introduction to Railway Engineering 
วศอก  ๔๖๔ การบริหารโครงการระบบราง ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  464 Railway Project Management 
วศอก  ๔๖๕ การบ ารุงรักษาระบบราง  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  465 Railway Works Maintenance 

รายวิชาเสริมที่ไม่จ าแนกกลุ่มวิชา 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

  วศอก ๓๘๐ - วศอก ๓๘๙  หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ   ๓ (๓-๐-๖) หรือ  
  EGIE 380 - EGIE 389 Special Topics in Industrial Engineering ๓ (๒-๓-๕) 
 วศอก ๔๘๐ - วศอก ๔๘๙  หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๓-๐-๖) หรือ  
  EGIE 480 - EGIE 489 Special Topics in Industrial Engineering ๓ (๒-๓-๕) 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  จ านวน  ๖ หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และจัดให้เป็นวิชาเลือก
เสรีและ/หรือตามท่ีภาควิชาก าหนด จ านวน ๖ หน่วยกิต (นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ตาม
ความสนใจหรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีข อง
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

๔) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม    จ านวน  ๑ หน่วยกิต 
   นักศึกษาที่มีฐานะปีที่ ๓ ให้ลงทะเบียนการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนในวิชา 

หน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
  วศอก ๓๐๒ การฝึกงาน  ๑ (๐-๓-๑) 
   EGIE 302 Engineering Training    
     ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒๔๐ ชั่วโมง 
* เปิดรายวิชาใหม่  
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๒๕ 
 

 

๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา  
โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาท่ี ๑      หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท    ๑๐๑   การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  @@   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE   101 General Education for Human Development 
มมศท    ๑๐๒   สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@   ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE  102 Social Studies for Human Development 
มมศท   ๑๐๓    ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  @@    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103 Arts and Sciences for Human Development 
ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษระดับ ๑ /ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ @  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 / LAEN105 English Level 3 
วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส                         ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 115 Calculus 
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทั่วไป                            ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110 General Physics Laboratory  
วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑                       ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 151 General Physics I 
วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม       ๓ (๒-๓-๕) 
EGME 102 Engineering Drawing 
วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน     ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE  101 Basic Engineering Practice 
        รวม ๒๒ (๑๕-๑๗-๓๗) 
 
ภาคการศึกษาท่ี ๒      หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท    ๑๐๑   การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  @@   ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE   101 General Education for Human Development 
มมศท    ๑๐๒   สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ @@   ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE  102 Social Studies for Human Development 
มมศท   ๑๐๓    ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  @@    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103 Arts and Sciences for Human Development 
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒ /ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ @  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 / LAEN106 English Level 4 
วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป        ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 115 General Chemistry 
วทคม ๑๑๘ ปฏิบัตกิารเคมี                           ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 118 Chemistry Laboratory 
วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                         ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 165 Ordinary Differential Equations 
วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒                                ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 152 General Physics II 
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 111 Computer Programming 
วศอก  ๑๐๓   วัสดุวิศวกรรม      ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  103 Engineering Materials   
วทฟส ๑๒๐   ปฏิบัติการฟสิิกส์ ๒   ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 120 Physics Laboratory II 
   วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ฯ  ๑ (๐-๒-๑) 
   (กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี) 
   General Education Elective: Humanities, etc. 
   (Physical Education / Music) 
        รวม ๒๑ (๑๖-๑๒-๓๗) 

@  รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๖ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘๗ ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนกัศึกษา 
@@ เป็นรายวิชาตอ่เนื่องที่เรียนทัง้ ๒ ภาคการศกึษา แตน่ับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านัน้  
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๒๖ 
 

 

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปีท่ี ๒ 

ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศอก ๒๐๐ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  200  Mathematics for Engineers I 
วศอก  ๒๐๑   อุณหภาพและของไหลส าหรับวศิวกรอุตสาหการ  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  201 Thermofluids for Industrial Engineer    
วศอก  ๒๐๔   กรรมวิธีการผลิต ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  204 Manufacturing Processes    
วศฟฟ   ๒๑๗   วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE 217   Fundamental of Electrical Engineering 
วศฟฟ ๒๑๘ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาูเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑) 
EGEE 218 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 
วศคก   ๒๐๙ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวิศวกรรม ๒ (๑-๓-๓) 
EGME  209 Computer Aided Design and Engineering    
วศคก ๒๒๐  กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  220 Engineering Mechanics    
ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร @@@ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication 

  รวม ๑๘ (๑๖-๖-๓๔)   หน่วยกิต 
 
ปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๒๐๕   ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต  ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  205 Manufacturing Process Laboratory 
วศอก   ๒๐๖  วิศวกรรมการผลิต   ๓ (๒-๓-๕)  
EGIE    206  Production Engineering  
วศอก   ๒๐๘ พื้นฐานกระบวนการออกแบบวสัดุ เครื่องมือ และเครื่องจักร ๓ (๒-๒-๕)  
EGIE    208 Fundamentals of Design Process for Materials, Tools and Machines 
วศอก  ๒๖๑   ความน่าจะเปน็และสถิติ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  261 Probability and Statistics   
วศคก  ๒๐๒   คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร  ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  202 Mathematics for Engineers     
วศคก   ๒๐๖   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  206 Numerical Methods for Engineers    
วศคก   ๒๑๓   กลศาสตร์ของวัสดุ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  213 Mechanics of Materials I   
ศศภท ๑๐๐   ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร @@@ ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication 

 รวม ๒๒ (๑๘-๑๐-๔๐)  หน่วยกิต 
 
@@@ เป็นรายวิชาตอ่เนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศกึษา แตน่ับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านัน้  
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๒๗ 
 

 

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปีท่ี ๓ 

ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศคร  ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณและกฎหมายส าหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒) 
EGID  300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers  
วศคก  ๓๗๑  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
EGME  371 Mechanical Engineering Laboratory I 
วศอก  ๓๓๕   การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ ๓ (๓-๐-๖) 

 EGIE  335 Cost Analysis and Budgeting 
วศอก  ๓๖๒   การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  362 Industrial Work Study 

 วศอก  ๓๖๔   ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
 EGIE  364 Industrial Engineering Laboratory 

วศอก  ๓๗๗ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  377 Automation and Industrial Robots 
วศอก  ๓๗๘ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  378 Maintenance Engineering   
  วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ                ๓ (๓-๐-๖), ๓ (๒-๓-๕) 

   Industrial Engineering Elective 
   วิชาเลือกเสรี ๓ (๓-๐-๖), ๓ (๒-๓-๕)

  Free Elective 
   รวม ๒๑ (๑๗-๑๒-๓๘), (๑๕-๑๘-๓๖)  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 วศอก  ๓๓๓   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  333 Engineering Economy 

วศอก  ๓๔๒   การวิจัยการด าเนินงาน ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  342 Operations Research 

 วศอก  ๓๖๓   การควบคุมคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖)  
 EGIE  363 Quality Control 
 วศอก  ๓๖๖   การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  366 Industrial Plant and Facilities Design 
 วศอก  ๓๗๙  วิศวกรรมความปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖)  
 EGIE  379 Safety Engineering 

 วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ  ๓ (๓-๐-๖), ๓ (๒-๓-๕) 
    Industrial Engineering Elective 

    รวม ๑๘ (๑๘-๐-๓๖), (๑๗-๓-๓๕)   หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคฤดูร้อน 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก ๓๐๒ การฝึกงาน ๑ (๐-๓-๑) 

 EGIE 302 Engineering Training                     
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๒๘ 
 

 

โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปีท่ี ๔ 

ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

  วศอก  ๔๓๐   การจัดการอุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  430 Industrial Management for Engineers   

  วศอก  ๔๖๑   การวางแผนและการควบคุมการผลิต ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  461 Production Planning and Control 

  วศอก  ๔๗๐  การประกันคุณภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE   470    Quality Assurance 
วศอก  ๔๙๕   หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑  (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 

   วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ   ๓ (๓-๐-๖) , ๓ (๒-๓-๕) 
  Industrial Engineering Elective 

 รวม ๑๓ (๑๒-๓-๒๕) / (๑๑-๖-๒๔) หน่วยกิต 
 
ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 วศอก ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
 EGIE 496 Industrial Engineering Project 
   วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ฯ) ๓ (๓-๐-๖) 
    General Education Electives (Human, etc) 
   วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิชาภาษา) ๓ (๓-๐-๖), ๓ (๒-๒-๕) 
   General Education Electives (Languages) 
   วิชาเลือกเสรี  ๓ (๓-๐-๖), ๓ (๒-๒-๕) 
   Free Elective 

 
 
 

รวมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  ๑๔๘  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

     รวม ๑๒ (๙-๙-๒๑) / (๗-๑๓-๑๙)  หน่วยกิต 
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๓.๑.๕  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)                 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : แสดงในภาคผนวก ๔  

 
       ๓.๑.๖   ค าอธิบายรายวิชา   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   จ านวน  ๑๖  หน่วยกิต 
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     จ านวน    ๗  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท  ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 
   วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ   / วิชาเฉพาะ 
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์  การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์   / สถานการณ ์/ปัญหา  และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข   ปูองกันปัญหา 
หรือปรับปรุง  พัฒนาเหตุการณ์     / สถานการณ์  เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน  และสังคม   การ
ประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 

The meaning, significance, and relation of General Education to other 
vocational    /  specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical 
thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences 
of events / situations /problems; synthesis of solutions to, precautions against, or 
improvements in those events / situations to benefit individuals and their 
community; and the application of knowledge to solve the problems of case 
studies. 

 

มมศท  ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์     / เหตุการณ์     / ปัญหาที่ส าคัญขอ
สังคมไทยและสังคมโลก  อาทิ  วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์  
ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ  ระบบสุขภาพ  การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์  /สถานการณ์     / ปัญหา  และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ปูองกันปัญหา  หรือ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์     / สถานการณ์     / เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน  และสังคม  
การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 

Basic principles and theory in relation to events / situations / major 
problems of the Thai and global communities, for example, evolution of 
civilization; important events in historical, political and public administration 
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๓๐ 
 

 

systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and 
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, 
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit 
individuals and their community; and the application of knowledge to solve the 
problems of case studies. 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 
มมศท  ๑๐๓  ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

มนุษยภาพในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต   เหตุการณ์     / สถานการณ์     / ปัญหาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการที่ส าคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก  แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์     / สถานการณ์     / ปัญหา  และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ปูองกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์     / สถานการณ์    /
เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน   และสังคม   การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณีศึกษา 

Humankind in the past, present and future; events / situations / 
problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and 
global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and 
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, 
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit 
individuals and their community; and the application of knowledge to solve the 
problems of case studies. 

 
๒. กลุ่มวิชาภาษา       จ านวน  ๗  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การ
เขียนและการคิดเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and 
thinking skills for accurate and appropriate communication. 
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๓๑ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

โครงสร้าง ไวยากรณ์  และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ในลักษณะของบูรณการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกล
ยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การออกเสียง 
และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily 
language use, dealing with integration in listening, speaking, reading, and writing 
skills; reading strategies, sentence writing, listening for the gist, pronunciation and 
classroom communication. 

 
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

ค าศัพท ์ส านวน  ไวยากรณ ์และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน  ทักษะ
การสนทนาในกลุ่มย่อย การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า 
และเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่างๆ  

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; 
essential communicative skills in small groups; simulations in various situations; 
writing practice at a paragraph level; and reading and listening from various 
sources 

 
ศศภอ  ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  105 English Level 3 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

กลยุทธ์ที่ส าคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูด
ในชีวิตประจ าวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียบความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ 
ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิง
วิชาการและเนื้อหาเก่ียวกับสังคมโลก 

Essential strategies for four language skills: reading and listening from 
various sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and 
short essay, including sub-skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; 
focusing on English in everyday life and in academic reading and issues that 
enhance students world knowledge. 
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๓๒ 
 

 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  106 English Level 4 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และ
เนื้อหาทางวิชาการ เพ่ือความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆ โดยเน้นประเด็น ซึ่ง
ช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ตการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การน าเสนอและ
การท าบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยการใช้อ้างอิงและบรรณานุ กรม ทั้งนี้ 
รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม    

Integrating four English skill by practicing reading news, research articles, 
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking, from 
various sources focusing on the issues that enhance students’ world knowledge; 
listening to news, lecture, and speech via multimedia and the Internet; making 
conversations in various situations including speaking in public, giving oral 
presentations and making simulations; and writing essays in various types using 
citations and references; also practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, 
and vocabulary used in appropriate context 

 
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด        จ านวน  ๑๔  หน่วยกิต 

๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน   ๒  หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒) 
 EGID  300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 
ปรัชญาวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ

ไทย  พระราชบัญญัติวิศวกรในปัจจุบัน  ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ ความรู้ทางด้านความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางวิศวกรรมที่มีผลกระทบต่อบริบทโลก เชิงสังคม 
เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

 Philosophy of engineering professional; law required for 
engineering professional in Thailand; the current Engineering Act; rules and 
regulations relevant to engineering professional; knowledge in safety , 
environment, laws and engineering ethics; analysis of the engineering situations 
which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, 
environmental and societal contexts. 
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๓๓ 
 

 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศอก ๔๓๖ กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE 436 Industrial and Commercial Laws 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทนและประกันสังคม ศาลแรงงาน กฎหมายโรงงาน
และสิ่งแวดล้อม กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ภาษี การศุลกากร ทรัพย์สินทางปัญหา 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การดูงาน 

Introduction to laws and justice. Labor Protection and labor relations 
acts. Compensation and social security acts. Labor court. Industrial and 
environment laws. Business laws related to investment, taxes, customs, 
intellectual properties. Industrial standard. Field trips. 

 
ดศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔) 
MSID 101 Music Appreciation 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

การเข้าใจวิวัฒนาการ ภาพรวม ของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกและของโลก ทั้งในด้าน
รูปแบบ สังคม เศรษฐกิจ อันจะน ามาสู่การเข้าใจวัฒนธรรมดนตรีอ่ืนๆ  เพ่ือประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบ และเพ่ืออนาคตของวัฒนธรรมดนตรีไทยเอง  

The understanding of the evolution of western and global music 
cultures, considering both their forms and their social and economic foundations, 
which will lead to the better understandings of other music cultures as well as 
the comparison and the futures of Thailand&#39;s music cultures. 

 
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 103 Art Appreciation 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

ความหมายและประเภทของวิจิตรศิลป์ คุณค่าของศิลปะในชีวิตมนุษย์การวิจักษ์
ผลงานชิ้นเอกด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

Meaning and types of fine arts; value of arts in human life; appreciation 
of painting, sculpture and architectural masterpieces both in Thailand an abroad  

 
สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 108  Human Relations and Self Development 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

ความหมายและหลักการมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์การพัฒนาตน โดยอาศัยมนุษยสัมพันธ์เพื่อชีวิตและการงานที่ดี 
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๓๔ 
 

 

Meaning and principles of human relations; techniques to develop and 
promote human relations skills; self-development through human relations for 
good life and work. 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 110 Man and Culture 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และหน้าที่ของวัฒนธรรม รูปแบบการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม บรรทัดฐานและการจัดระเบียบทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม 
โลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

Meanings, types, components and functions of culture; forms of 
cultural learning; social norms and regulation; cross-cultural interaction; 
globalization and local cultures 

 
สมมน ๑๑๒ พลวัติของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

ความหมายของพลวัตกลุ่ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่มทฤษฎีการ
ท างานเป็นทีม ภาวะผู้น ากลุ่ม การสื่อสารของกลุ่ม การจัดการความขัดแย้งของกลุ่ม และ
มารยาทของกลุ่ม 

Nature and types of group; group behavior; theories of teamwork; 
techniques of team development; techniques of team working; group leadership; 
group communication; management of group conflict; and group manners 
  

สมมน ๑๘๓ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 183 Rhetoric for Leadership 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องภาวะผู้น า ความหมายและขอบเขตของวาทศาสตร์
ความส าคัญของวาทศาสตร์ต่อภาวะผู้น า หลักการและเทคนิคการจูงใจ เทคนิคการฟัง การ
สนทนา การพูดในที่สาธารณะ การสัมภาษณ์ และการน าเสนอส าหรับผู้น า 

Concepts and theories of leadership; meaning and scope of rhetoric; 
importance of rhetoric for leadership; principles and techniques of Persuasion; 
listening, conversation, public speaking, interview and presentation techniques for 
leaders. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 130 Principles of Economics 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาคปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ หน่วย
เศรษฐกิจและกระแสหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคาการก าหนดขึ้นเป็นราคา
โดยอุปสงค์และอุปทานความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค
ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ผลิต การตั้งราคาและผลผลิตในตลาดแบบต่างๆ รายได้ประชาชาติ การ
กระจายรายได้การเงินและการธนาคารภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด ตลาดแรงงานและการว่างงาน การ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย 

Macro - economics and Micro - economics, basic economic problem, 
economic units and economic flows price mechanism price determination by 
demand and supply elasticity of demand and supply theory of consumer 
behavior Theory of producer behavior pricing and products in various markets 
national income income distribution money and banking Inflation deflation labor 
market and unemployment economic development International Trade 
Economic system and Thai economy 

 
สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์บูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SHSS 145 Integrated Social Sciences 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา เข้าใจมนุษย์ (การรับรู้ตนเองการรับรู้ทางสังคม การ
เรียนรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การปรับตัว ความผิดปกติทางพฤติกรรม ศาสนาและ
จิตวิทยากับสุขภาพจิต) แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม การ
จัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมรวม
หมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน ปัญหาสังคม 

Concepts and Psychology Theories to understand human being (self-
perception, social perception, learning, motivation, personality, mental health, 
adjustment, abnormal psychology, religious and psychology, improving mental 
health, Sociology concepts and theories to understand the relationships of man 
the others and society, building the social protection, culture, socialization, social 
organization, social institutions, social and cultural change, collective behaviors, 
deviant behaviors, social problems. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 161 Policy and Planning 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

พ้ืนฐานด้านนโยบายและการวางแผนการก าหนดนโยบายและกระบวนการวางแผน
เพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงาน ลักษณะทั่วไปของนโยบายการก าหนดนโยบาย การจัดระเบียบ
ปฏิบัติตามนโยบายแนวคิดและวิวัฒนาการของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผนปัญหาการ
วางแผน การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการวางแผนโครงการ การบริหาร
โครงการ การประเมินผลโครงการ 

Introduction to policy and planning: Policy formulation and planning 
process for research and implementation, general characteristics of policy, 
formulation policy, implementation concept and development of policy and 
planning, planning process, problem in planning, planning of the national 
economic and social development plan, project planning, project management 
and project evaluation. 

 
สมสค ๑๘๑ จิตวิทยาทั่วไป     ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 181 General Psychology 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพอารมณ์ 
ทัศนคติ สุขภาพจิต การปรับตัว การวัดทางจิตวิทยาและการประยุกต์หลักจิตวิทยาใน
ชีวิตประจ าวัน 

Concepts and theories of psychology; perception, motivation, learning, 
personality, emotion, attitude, mental adjustment, psychological inventory, 
psychological application in daily life. 

 
สมสค ๑๘๒ หลักการบริหาร   ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 182 Principles of Administration 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

พ้ืนฐานทางด้านการบริหาร การท างานเป็นหมู่คณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ปรัชญาและพัฒนาการทางทฤษฎีทางการบริหาร ลักษณะทั่วไปของการบริหารเปรียบเทียบ การ
บริหารราชการกับการบริหารธุรกิจ การจัดองค์การ หลักและกระบวนการบริหาร แนวคิดและ
รูปแบบของการบริหารงานในสมัยใหม่ 

Introduction to administration, team working, efficiency and 
effectiveness, philosophy and development of administration theories, 
comparative administration, public administration and business administration, 
organization management concept and process, concepts and models for 
modern management. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สมสค ๑๘๕ จิตวิทยาสังคม   ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 185 Social Psychology 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยาสังคม วิธีการวิจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม  อิทธิพลทาง
โครงสร้างทางสังคม และสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคม บุคลิกภาพ การปรับตัว
ทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน ทัศนคติการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและแนวทางในการปูองกันและแก้ไขสภาพปัญหาสังคม 

Introduction to Social Psychology, research in Social psychology, social 
structure and environment influence behavior, social learning, personality, social 
adjustment, deviant behavior, attitude, socio-cultural change and behavior 
change, and social problems prevention. 

 
๒.  กลุ่มวิชาภาษา                              จ านวน   ๒  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคร  ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร    ๓ (๓-๐-๖) 
EGID  290   English for Engineers 
  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  ไม่มี 

โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษในการท างานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสนทนาปัญหาทางวิศวกรรมเป็นกรณีศึกษา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of technical 
practice in engineering, dealing with integration in listening, speaking, reading, and 
writing skills. Discussion in case study in engineering problems.  

 
วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร               ๓ (๓-๐-๖) 
EGID 490 English Communication for Engineers 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

บูรณาการการฝึกเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูง มีการน าเสนอ
ประสบการณ์ในการเขียน  การพูดและการฟังที่เกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรมศาสตร์  และท า
โครงงานผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเน้นการฝึกรวบรวมและควบคุมข้อมูลเพื่อน าเสนอ 

Integrating higher level practical skills in English instruction, giving 
experience using presentations and writing, plus speaking and listening dealing 
with engineering issues. Projects are used to expose the students to a variety of 
media, with emphasis on collecting and controlling data for presentation.  
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๓๘ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR 141  Elementary French 1 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้น
พ้ืนฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 

Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic 
language use: listening, speaking, reading and writing skills, focusing on everyday 
language use. 

 
ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒  ๓ (๒-๒-๕) 
LAFR  142  Elementary French 2 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้น
พ้ืนฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 

Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic 
language use: listening, speaking, reading and writing skills, focusing on everyday 
language use. 

 
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 161 Elementary Japanese 1 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การเรียนรู้ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ศึกษาไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาญี่ปุุน
ขั้นพ้ืนฐานโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้รู้จักใช้ค าศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; 
elementary Japanese grammatical structures in listening, speaking, reading and 
writing; Japanese vocabulary and syntactic structures used in daily life. 

 
ศศภจ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAJP 162 Elementary Japanese 2 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๑ 

การฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ที่มากขึ้น ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาญี่ปุุนที่
ซับซ้อนมากขึ้น ค าลักษณะนาม ค าวิเศษณ์ ค าสันธาน การกระจายค ากริยารูปประโยคธรรมดา
และรูปประโยคอ่ืนๆ 

Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese 
characters; more complex Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; 
adverbs; conjunctions; conjugation of verbs; simple sentences and some others. 
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๓๙ 
 

 

 หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภจ   ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LACH  171  Chinese 1 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีน การใช้สัทอักษรที่ใช้ก ากับ
เสียงภาษาจีนกลาง（汉语拼音）ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงศัพท์พ้ืนฐานที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประมาณ ๓๐๐ ค า 

Pronunciation of standard Chinese consonants, vowels and tones; 
Mandarin Chinese phonetics Pinyin Romanization; Chinese listening, speaking, 
reading and writing skills used in the context of daily life including 300 Chinese 
words 

 
ศศภจ  ๑๗๒ ภาษาจีน ๒   ๓ (๒-๒-๕) 
LACH  172   Chinese 2 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ทักษะการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  และศึกษาไวยากรณ์
พ้ืนฐานภาษาจีนโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติมจ านวน 
๓๕๐ ค า 

Chinese communicative skills used in the context of daily life; 
elementary Chinese grammatical structures in listening, speaking, reading and 
writing; 350 Chinese vocabularies. 

 
ศศภจ  ๑๗๓ ภาษาจีน ๓    ๓ (๒-๒-๕) 
LACH  173   Chinese 3 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ทักษะการฟัง การสนทนาโต้ตอบ การอ่าน  และการเขียนภาษาจีนที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันแบบง่ายๆ โดยเน้นการออกเสียง ส านวน และไวยากรณ์ท่ีถูกต้อง 

Listening, conversation, reading, and writing skills used in the simple 
context of daily life. Emphasizing in correct pronunciation, idiom, and grammar. 

 
ศศพฐ ๑๓๑  มนุษย์กับความสามารถในการสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE 131 Man and Communication Competence 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

มนุษย์กับความสามารถในการสื่อสาร ประวัติและพัฒนาการของการสื่อสาร  การใช้
ภาษาในการสื่อสาร ภาษาในแง่ที่เป็นเครื่องมือส าคัญของการสื่อสารของมนุษย์ ทฤษฎีการสื่อสาร
เบื้องต้น รูปแบบต่างๆของภาษา การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการสื่อสารแต่ละประเภท รวมทั้ง
การใช้สื่อเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ในการสื่อสาร 
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๔๐ 
 

 

Man and communication competence; history and development of 
communication; use of language in communication; language as an important 
tool for human communication; basic theories of communication; various forms 
of language; use of different language styles appropriate to each type of 
communication and various type of communication/information technology 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ศศภอ ๒๖๒  การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  การ
อภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่าน
ข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

Practicing listening and speaking in everyday life situation; discussion; 
speech acts; interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and 
reading academic issues, news, and reports from various sources. 

 
ศศภอ ๒๖๓  การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและ
วิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร 
รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

Reading various types of texts, announcement, advertisement, news, 
report, letters, and articles; and writing communicatively, logically, and accurately 
focusing on main idea, details in paragraph and essay forms 

ศศภอ ๒๗๑  การเขียนเพื่อการท างานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 271 Writing for Work and Study 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย ย่อความและบทความสั้นๆ  จาก
สื่อการอ่านและการฟังประเภทต่างๆ 

Writing announcement, advertisement, news, report, letters, summary, 
and short articles from various types of reading and listening materials 

ศศภอ ๓๓๘  การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective Presentations in English 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การน าเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพื่อให้ข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้นภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงาน การบรรยาย
ข้อมูลทางสถิติ กลยุทธ์ในการน าเสนอ และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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๔๑ 
 

 

Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and 
accurate English to deliver the message clearly, interestingly and effectively 
emphasizing language use, statistics description, presentation strategies and research 
skills that enhance life-long learning. 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ศศภอ ๓๔๑  การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 341 Situational-based Communicative English 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวัน
และในสาขาวิชาต่างๆ ของนักศึกษารวมทั้งการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

English speaking skills relevant to different daily situations and 
situations related to students’ fields of study, also including communication 
through e-mails in English. 

 
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   จ านวน     ๘ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศคพ  ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO  111   Computer Programming 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

แนะน าแนวคิดคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผล ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) แนะน าการออกแบบและการสร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง: ชนิด
ข้อมูลและนิพจน์  ข้อความสั่งเชิง วนซ้ าและเชิงควบคุมแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตรรกะแบบบูล 
โครงสร้างแถวล าดับและโครงสร้างระเบียน ตัวชี้แนะน าการเรียกซ้ า 

Introduction to computer concepts, computer components, hardware 
and  software, hardware  and software  interaction, Electronic Data Processing 
(EDP) concepts. Introduction to program design and implementation using a high-
level language:  types and expression, iterative and conditional control 
statements, functions, Boolean logic, array and record structures, pointers, 
introduction to recursion. 

 
วศอก  ๓๓๕ การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ                ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  335   Cost Analysis and Budgeting              
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ระบบบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร การวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละประเภท เช่น วัสดุ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุนการบริหารและการตลาด และระบบ
บัญชีต้นทุน ต้นทุนคุณภาพ การปันส่วนและจัดสัดส่วนต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวัด
พฤติกรรมของต้นทุน การท างบประมาณ การใช้ข้อมูลด้านต้นทุนเพื่อช่วยการตัดสินใจ 
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๔๒ 
 

 

Financial and Managerial Accounting; Cost analysis, such as direct 
material, direct labor, Factory overhead, Administrative and Marketing cost, and 
Cost Accounting; Quality cost; Cost Allocation and Appointment; Break-even 
analysis; Cost function; Budgeting; Cost information for decision making. 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทคร  ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ  ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

วัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 
พลังงานในรูปแบบต่างๆ แหล่งพลังงาน การน าไปใช้การอนุรักษ์ สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต เคมีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการขนส่งและการสื่อสารแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ใน
อนาคต 

Science evolution and scientific methods, Earth and Space, Energy in 
Various forms, Energy Sources, usage and conservation, Living organism and 
evolution, Chemistry in the changing world, Food and food technology, 
Environment and pollution, Science and technology of transportation and 
communication, Trend in future of science development. 

 
วทคณ ๑๗๐  คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ทักษะและเทคนิคที่ประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ก าหนดการเชิงเส้น เซตและหลักการนับ ความ
น่าจะเป็นและการตัดสินใจ 

Mathematical and statistical concepts, skills and techniqques 
applicable in everyday life: Systems of linear equations, matrices, linear 
programming, sets and counting principles, probability an decision. 

 
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ     จ านวน   ๒ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วกศท  ๑๑๙  สุขภาพเพ่ือชีวิต  ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE  119  Health for Life 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักการสุขภาพเชิงบูรณาการและองค์รวม คุณค่า ความหมายและความ
เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพ เชิงบูรณาการ และองค์รวมกับวิถีชีวิตและสังคมที่หลากหลาย  การ
ประยุกต์สหวิทยาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญาเชิงบูรณาการและองค์
รวมอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจาก กิจกรรมทั้งใน
และนอกชั้นเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการถอดบทเรียน การส ารวจและออกแบบเส้นทาง
การเรียนรู้ร่วมกัน 
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๔๓ 
 

 

Concepts and principles of integrated and holistic health, values, 
meaning and connection between integrated and holistic health among different 
lifestyles and society, application of interdisciplinary learning for integrated, 
holistic and creative health promotion, group process and learning through one’s 
direct experience from both inside-and- outside-classroom activities and sharing 
to others, course surveying and designing altogether 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วกศท  ๑๒๐  จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ  ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE  120  Bike for Health and Recreation 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการขี่จักรยาน  การเตรียมความ
พร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักปั่นจักรยานการดูแลรักษาจักรยานและอุปกรณ์ ประโยชน์ 
หลักการพ้ืนฐานทักษะการขี่จักรยาน ความปลอดภัย กฎ กติกา มารยาทในการขี่จักรยาน
ระเบียบปฏิบัติในการใช้เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการรอบมหาวิทยาลัย 

Sport science principles and their application to bike riding, physical 
and mental fitness preparation for bike riders, bicycle and accessories 
maintenance, benefits, basic principles, bike skills, safety, rules and regulations 
and manner in riding in bike lane, tour around MU by bike for recreation and 
health 

 
วกศท ๑๒๙ เทนนิส ๒ (๑-๒-๑)  
SPGE  129  Lawn Tennis 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในเทนนิส ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎ 
และกติกา สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การตีลูกหน้ามือ การตีลูกหลังมือ การตีลูก
กลางอากาศ การเสิร์ฟลูก และเทคนิคการเล่นแบบต่างๆ ท้ังประเภทเด่ียวและคู่ การบาดเจ็บและ
ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส รวมทั้งความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของเทนนิส 

Sport science principles and their application to Lawn Tennis. History, 
benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness. Basic skills such as 
forehand, backhand, volley, serve and strategies for singles and doubles. Injuries 
and safety, sports science of tennis. 

 
วกศท  ๑๓๐ ฟุตบอล  ๒ (๑-๒-๑)  
SPGE 130  Soccer 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในฟุตบอล ประวัติ โดยย่อของฟุตบอล 
ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพ้ืนฐานของการเตะ การส่ง การโหม่ง 
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๔๔ 
 

 

การเลี้ยงลูก การทุ่มบอล และการเล่นเป็นทีม การเก็บรักษาอุปกรณ์ ความเสี่ยง การบาดเจ็บ 
และความปลอดภัย การเล่นฟุตบอลเพื่อการออกก าลังกาย สุขภาพและนันทนาการ 

Sport science principles and their application to Soccer. Brief history of 
soccer encompassing; benefit, equipment, rule and regulations, physical fitness. 
Basic skills of kicking, passing, heading, dribbling, throwing and team play. 
Equipment keeping, risks injuries and safety. Soccer for exercise, health and 
recreation. 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วกศท   ๑๓๒  บาสเกตบอล  ๒ (๑-๒-๑)  
SPGE  132   Basketball 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในบาสเกตบอล ประโยชน์ กติกา 
มารยาท การแต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพ้ืนฐานในการเคลื่อนที่ และ การรับ
บอล ส่งบอล การเลี้ยงลูก การยิงประตู และการเล่นทีม ในกีฬาบาสเกตบอล 

Sport science principles and their application to Basketball. Benefits, rules 
and regulations, uniforms and safety. Basic skills such as foot movement, body 
position, ball handling, shooting and dribbling. Various team tactics and strategies. 

 
วกศท  ๑๓๓  วอลเล่ย์บอล   ๒ (๑-๒-๑)  
SPGE  133 Volleyball 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในวอลเลย์บอล ประโยชน์ กติกา 
มารยาท การแต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักเบื้องต้นในการเคลื่อนที่ การเล่นลูกมือ
ล่าง การเล่นลูกมือบน การเสิร์ฟ การสกัดก้ัน การตบ และ การเล่นทีมในกีฬาวอลเลย์บอล 

Sport science principles and their application to Volleyball. Benefits, 
rules and regulation, uniforms and safety. Basic skill such as foot movement, 
body position, serving, volley, bumping, individual attack and defense techniques. 
am tactics and strategies. 

 
วกศท  ๑๔๑ ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๑) 
SPGE  141  Swimming for Health and Recreation 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายด้วยการว่ายน้ า
เพ่ือสุขภาพและนันทนาการ ประโยชน์ ความปลอดภัย มารยาท การแต่งกาย  ทักษะเบื้องต้นใน
การว่ายน้ า เช่น การลงน้ า การลอยตัว การหายใจในน้ า การใช้แขน ขา รวมถึงทักษะการว่ายท่า
ฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง และท่ากบ การช่วยเหลือตนเองขณะเกิดอุบัติเหตุทางน้ า 

Sport science principles and their application to swimming for health 
and recreation. Significance, benefits, safety, rules and regulations, uniforms. Basic 
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๔๕ 
 

 

skill such as breathing, floating, leg movements. Styles of swimming such as 
Freestyle, Back stroke and Breast stroke. Self-help in water accident. 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วกศท ๑๔๒ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๑)  
SPGE 142   Aerobic for Health and Recreation 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายแบบแอโรบิก เพ่ือ
สุขภาพและนันทนาการ ความส าคัญของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก  ประโยชน์ หลักการ
พ้ืนฐานของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ทักษะการเคลื่อนไหวในการออกก าลังกายแบบแอโร
บิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอ่ืนๆ เช่น แอโรบิกในน้ า ศิลปะการต่อสู้
ประกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอดี้ และบู๊ท แคมป์ และการเต้นแอโรบิก  

Sport science principles and their application to aerobic for health and 
recreation. Aerobic exercise significance, benefits and basic principles of aerobic 
training. Skills of aerobic exercise movements, safety, and aerobic activities such 
as aquarobic, martial arts with music, step aerobic, new body, boot camp, and 
aerobic dance. 

 
วกศท ๑๔๓ โยคะเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๑)  
SPGE 143   Yoga for Health and Recreation 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายแบบโยคะเพ่ือ
สุขภาพและนันทนาการ ประวัติ ความหมาย สถานที่และอุปกรณ์และประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
การเตรียมพร้อมของร่างกายการยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลาย
กล้ามเนื้ออาสนะต่างๆ การควบคุมลมหายใจปราณายามะการผ่อนคลายอย่างลึกและความ
ปลอดภัยในการฝึก 

Sport science principles and their application to yoga for health and 
recreation. History, meaning, training locations and equipment, and benefits of 
yoga. Body preparation, joint and muscle stretching, techniques of muscle 
contraction and relaxation, Asanas (body position/posture), breathing control, 
Pranayama, deep relaxation and yoga training safety. 

 
วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๑)  
SPGE 144   Social Dance for Health and Recreation 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ลีลาศในการออกก าลังกายเพ่ือสุข ภาพ
และนันทนาการ ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกาย ความปลอดภัย และทักษะเบื้องต้นใน
การเต้นลีลาศ เช่น จังหวะวอลซ์ คิวบัน-รัมบ้า ช่า ช่า ช่า 
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Sport science principles and their application to social dance for health 
and recreation. Significance, benefits, rules and regulations, safety and uniforms. 
Basic skill of waltz, Cuban-rumba and cha cha cha. 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วกศท ๑๔๖  เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ  ๒ (๑-๒-๑)  
SPGE  146 Table Tennis for Health and Recreation 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการ ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกายและความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพ้ืนฐาน
ของการเคลื่อนที่ของเท้า การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและลูกหลังมือ การตบ การเสิร์ฟ การตีลูก
หมุน และการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ ในกีฬาเทเบิลเทนนิส 

Sport science principles and their application to table tennis for health 
and recreation. Benefits, rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills 
such as foot-work, control, forehand stroke, backhand stroke, service and top 
spin. Competition event in single and doubles in table tennis. 

 
หมวดวิชาเฉพาะ         จ านวน  ๑๑๑  หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน       จ านวน    ๒๖ หน่วยกิต 

๑. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จ านวน    ๑๘ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 วทคณ  ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA  115 Calculus 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้
ก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์อนุพันธ์ 
รูปแบบยังไม่ก าหนด เทคนิคการหาปริพันธ์ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ การ
ประเมินค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร พีชคณิต
ของเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ
และผิวในปริภูมิสามมิติ 

Limits, continuity, derivatives of algebraic functions, logarithmic 
functions, exponential functions, trigonometric functions, inverse trigonometric 
functions and hyperbolic functions, applications of differentiation, indeterminate 
forms, techniques of integration, improper integrals, applications of integration, 
numerical evaluation of derivatives and integrals, calculus of real-valued 
functions of two variables, algebra of vectors in three-dimensional space, 
calculus of vector-valued functions and applications, straight lines, planes and 
surfaces in three-dimensional space. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทคณ  ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA  165 Ordinary Differential Equations 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง 
ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหา
พีชคณิตเชิงเส้น โดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

Complex variables, introduction to ordinary differential equations, 
linear first order differential equations, nonlinear first order differential equations, 
applications of first order equations, second order linear equations, applications 
of second order equations, high order linear equations, systems of linear 
equations, matrices, determinants, vector spaces, linear transformations, solving 
linear algebraic problems by numerical methods, applications in engineering. 

 
วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 115 General Chemistry 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย  
คอลลอยด์  อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  สมดุลของไอออน ไฟฟูาเคมี  

Atomic structure, periodic table, chemical bonding, gases, liquids, 
solids, solutions, colloids, chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical 
equilibria, ionic equilibria, electrochemistry. 

 
วทคม  ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี                    ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH  118 Chemistry Laboratory 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเก่ียวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการ
ทดลองที่สัมพันธ์กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย 

General techniques in chemistry, simple experiment in qualitative and 
quantitative analysis, some experiments that are related to lectures 
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๔๘ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                          ๑ (๐-๓-๑)  
SCPY  110 General Physics Laboratory  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การทดลองฟิสิกส์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะก าลัง
ศึกษา 

Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the 
first year students in each faculty 

 
วทฟส  ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒                          ๑ (๐-๓-๑)    
SCPY  120 Physics Laboratory II 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การทดลองระดับปานกลาง ออกแบบมาเพ่ือควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑ 
และ ๒ (วทฟส ๑๕๑ และ วทฟส ๑๕๒) 

Intermediate level of experiments designed to accompany some topics 
in General Physics I, II (SCPY151, 152). 

 
วทฟส  ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑                      ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY  151 General Physics I 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็ง การหมุน การกลิ้ง และการหมุนส่าย การแกว่ง
กวัดอย่างง่าย การแกว่งกวัดลดทอน การแกว่งกวัดขับดันและเรโซแนนซ์ คลื่นกล ฟังก์ชั่นคลื่น 
คลื่นบนเส้นเชือก คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง และความดังของเสียง ความดันในของไหล แรงตึงผิว สาย
กระแส สมการแบร์นูลี ความหนืด และกฎของพ้อยส์ซิล ความร้อนและอุณหภูมิ การเก็บความ
ร้อน การถ่ายเทความร้อน ระบบก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่ ๑ ของเทอร์โมไดนามิกส์ เครื่องยนต์ความ
ร้อน และเครื่องท าความเย็น เอ็นโทรปี และกฎข้อที่ ๒ กลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น และกฎข้อที่ 
๓ สนามไฟฟูาและกฎของเก๊าส์ ศักย์ไฟฟูา ตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟูากระแสตรง สนามแม่เหล็ก 
สมการไบโอต์-ซาร์วาดกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวน า กฎของฟาราเดย์ แรงเคลื่อนไฟฟูา
เหนี่ยวน า ตัวเหนี่ยวน า วงจรไฟฟูากระแสสลับสมการแม็กซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา 

Mechanics of system of particles, rigid bodies, rotation rolling and 
precession, simple harmonic motion, damped oscillation, forced oscillation and 
resonance, mechanical waves, wave function, waves on strings, standing waves, 
sound waves and loudness, pressure with in fluids, surface tension, streamline, 
Bernoulli’s equation, viscosity, Poiseuille’s law, heat and temperature, heat 
capacity, heat transfer, system of ideal gases, the first law of thermodynamics, 
heat engines and refrigerator, entropy and the second law, basic statistical 
mechanics and the third law, electric field and Gauss’s law, electric potential, 
capacitors, direct current circuits, magnetic field, Biot-Savart equation, Ampere’s 
law, induction, Faraday’s law, electromotive force, inductors, alternating current 
circuits, Maxwell’s equation and electromagnetic waves 
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๔๙ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทฟส  ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)   
SCPY  152 General Physics II 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ธรรมชาติของแสง การโพลาไลซ์ หลักการสะท้อนและหักเหแสง การเกิดภาพของ
แสงสะท้อนและแสงหักเหเลนส์และอุปกรณ์ทัศน์ศาสตร์ การแทรกสอด การเลี้ยวเบน หลัก
สัมพัทธ์ภาพพิเศษ การแปลงโลเร็นตซ์ อัตราเร็วเชิงสัมพัทธ์ โมเมนตัม และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ 
ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์คลื่นอนุภาคของชเรอดิงเจอร์ ตัวอย่างคลื่นอนุภาค กลุ่ม
คลื่นและหลักความไม่แน่นอนของไฮน์เซ็นเบิร์ก หลักกลศาสตร์ควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและ
สปิน ฟิสิกส์ควอนตัมของอะตอมและโมเลกุล ผลึกแข็งและทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวน า
เลเซอร์และเมเซอร์ เทคโนโลยี  นาโน อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวน า ธรรมชาติของนิวเคลียส 
แบบจ าลองนิวเคลียส การสลายตัว รงสีนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจวัดรังสี และการ
ปูองกัน นิวเคลียร์ประยุกต์ และฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 

Nature of light, polarization, reflection and refraction, images forming 
from reflected and refracted light, lens and optical instruments, interference and 
diffraction of light, special relativity, relativistic speed, relativistic momentum and 
energy, duality of particle and wave, particle wave mechanics by Schrodinger, 
examples of particle waves, wave packet and Heisenberg’s uncertainty principle, 
basic of quantum mechanics, angular momentum and spin, physics of atoms and 
molecules, crystalline solids and energy band theory, semi-conducting materials, 
LASER and MASER, NANO technology, semiconductor electronics, nature of the 
atomic nucleus, decay processes, nuclear models, nuclear radiations, nuclear 
reactions, detection of radiation and protection, nuclear applications and physics 
of elementary particles. 

 
๒. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     จ านวน      ๘ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๒๐๐ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE 200 Mathematics for Engineers I 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วทคณ ๑๖๕ (SCMA 165) 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ คณิตศาสตร์อนุมาน ล าดับและ
อนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลเฉลยแบบอนุกรมของ
สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ เวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัส การอินทิเกรตเส้น การ
อินทิเกรตปริมาตร พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร ทฤษฎีของกรีน การ
อินทิเกรตพ้ืนที่ผิว ทฤษฎีการลู่ออกของเกาส์  ทฤษฎีของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์  
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๕๐ 
 

 

Ordinary differential equations; system of linear differential equations; 
mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series 
expansions of elementary functions; power series solutions of differential 
equations; Laplace transformation; vector integral calculus; line integral; volume 
integral; polar coordinate; calculus of real-valued functions of several variables; 
Green’s theorem; surface integrals; divergence theorem of Gauss; Stokes’s 
theorem; engineering applications. 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพ้ืนฐาน อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานทางด้านการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ การปรับแต่ง การเชื่อมประสาน และงานโลหะแผ่น  
ความปลอดภัยในการท างานและการใช้เครื่องมือ 

Basic engineering processes; equipments or tools used in machining; 
fitting operation, welding, and  sheet metal; safety and tools using. 

 
วศคก  ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม  ๓ (๒-๓-๕) 
EGME  102 Engineering Drawing 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การเขียนตัวอักษร ภาพฉายออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพสามมิติ การก าหนด
ขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนแบบภาคตัด การเขียนแบบวิวช่วยและภาพแผ่นคลี่ การเขียน
แบบภาพสเกตซ์ การก าหนดรายละเอียดและภาพประกอบชิ้นส่วน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การเขียนแบบเบื้องต้น  

Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and 
development; freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-
aided drawing. 

. 
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๕๑ 
 

 

 
วิชาเฉพาะด้าน         จ านวน   ๘๕ หน่วยกิต 

๑. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม     จ านวน   ๗๖ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศคก ๒๐๒ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร  ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  202 Mathematics for Engineers     
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  ไม่มี 

พีชคณิตเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ 
เกรเดียนต์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ อนุกรมฟูริเยร์ ฟูริเยร์อินทิกรัล และการแปลงฟูริเยร์ สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อย สมการคลื่น สมการความร้อน สมการลาปลาซ สมการลาปลาซในพิกัดวงกลม 
สมการลาปลาซในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม 

 Linear algebra; eigenvalue and eigenvector; vector algebra in three 
dimensions (limit, continuity); vector differential calculus; gradient, divergent, and 
curl;  Fourier series; Fourier integrals and Fourier transforms; Partial Differential 
Equations (PDE); applications (wave equation, heat equation); Laplace’s equation; 
Laplace’s equation in polar coordinate; Laplace’s equation in cylindrical and 
spherical coordinates 

 
วศคก  ๒๐๖  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  206   Numerical Methods for Engineers 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศคพ ๑๑๑ และ วทคณ ๑๖๕ 

แนะน าเทคนิคเชิงตัวเลข และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดในการหารากของสมการ  
การแก้ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น  การสร้างกราฟจากข้อมูล การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต

เชิงตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์กับปัญหาทางวิศวกรรม 
Introduction to numerical techniques and error analysis  for finding 

roots of equation, solving systems of linear algebraic equations, curve fitting, 
numerical differentiation and integration, solving differential equations. 
Applications to engineering problem. 

 
วศคก  ๒๐๙  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวิศวกรรม ๒ (๑-๓-๓) 
EGME  209 Computer Aided Design and Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศคก  ๑๐๒ 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิต ิภาพฉาย ภาพ
ช่วยภาพไอโซเมตตริค ภาพตัด การก าหนดขนาด การประกอบชิ้นส่วนทางกลการวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่ของระบบทางกล การวิเคราะห์ความเค้น ความเครียดและ การเสียรูปของชิ้นส่วนและ
ชิ้นส่วนประกอบ 
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๕๒ 
 

 

Using computer softwares to aid drawing of two and three dimensional 
part drawing, orthographic views, auxiliary views, isometric views, sectional views, 
dimensioning, mechanical parts assembly, mechanical system motion analysis, 
part and assembly stress, strain and deformation analysis. 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศคก  ๒๑๓ กลศาสตร์ของวัสดุ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  213   Mechanics of Materials I 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศคก ๒๒๐ หรือ วศคก ๑๒๑ 

แรงและความเค้น สัมพันธภาพของความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ   
ความเค้นในคาน ผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน การบิด การโก่งของเสา การแปลง
ความเค้นและความเครียด วงกลมของโมร์และความเค้นผสมเกณฑ์ความเสียหาย  

Forces  and stresses; stresses  and strains relationship; mechanical 
property of material; stresses in  beams, shear force and bending moment 
diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; stress and strain 
transformation; Mohr’s circle and  combined stresses; failure criterion. 

 
วศคก  ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGME  220   Engineering Mechanics  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วทฟส ๑๕๑ 

สถิตยศาสตร์ ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน
และเสถียรภาพ พลศาสตร์ขั้นแนะน า 

Statics: Force systems; resultant; equilibrium; friction; principle of 
virtual work, and stability, Introduction to dynamics. 

 
วศคก  ๓๗๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑ ๑ (๐-๓-๑)  
EGME  371 Mechanical Engineering Laboratory I 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ปฏิบัติการทดสอบสมบัติของวัสดุทั้งทางกายภาพและทางกล ปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและเผาไหม้ภายนอก วิเคราะห์ควันไอเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
ปฏิบัติการทดสอบด้านกลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์และของไหล การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัด การวัด การวิเคราะห์และการท ารายงาน 

 Laboratory, materials properties testing in physical and mechanical, 
internal and external combustion engines testing, flue gas analysis from fuel 
combustion, mechanics, thermodynamics and fluid testing; understand on 
instrumentation, measurement, analysis and reporting. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศฟฟ  ๒๑๗ วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖) 
EGEE  217 Fundamental of Electrical Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วทฟส ๑๕๒ 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับพ้ืนฐาน แรงดัน กระแส และ
ก าลัง ระบบ ก าลังไฟฟูาสามเฟส การวิเคราะห์วงจรแม่เหล็ก เครื่องกลไฟฟูาเบื้องต้น เครื่อง
ก าเนิด มอเตอร์ และการประยุกต์ใช้งาน วิธีการส่งก าลัง เครื่องมือทางไฟฟูาและอุปกรณ์ไฟฟูา
เบื้องต้น 

Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, three 
phase electrical power system, magnetic circuit analysis, introduction to electrical 
machinery, generators, motors, and their applications, method of power 
transmission, introduction to some basic electrical instruments and electronic 
devices 

 
วศฟฟ  ๒๑๘ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น ๑ (๐-๓-๑)  
EGEE  218   Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วทฟส ๑๕๒ 

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟูาพ้ืนฐานรวมถึงการวัดอุปกรณ์ไฟฟูา เพ่ือ
แสดงหัวข้อต่างๆ ในรายวิชา วศฟฟ ๒๑๗ 

 A laboratory works on basic electrical equipment and measurements 
to illustrate the topics covered in EGEE 217 

 
วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  103   Engineering Materials 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งาน 
ของวัสดุวิศวกรรม  กลุ่มหลัก ซึ่งประกอบด้วย โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเชิงประกอบ 
แผนภาพสมดุลของเฟสและการตีความหมาย สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

Study of the relationship between structures, properties, production 
processes and applications of main groups of engineering materials i.e. metals, 
polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams and their 
interpretation; mechanical properties and materials degradation. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศอก  ๒๐๑ อุณหภาพและของไหลส าหรับวิศวกรอุตสาหการ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  201  Thermofluids for Industrial Engineer 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

แนวคิดเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่หนึ่งและสองของอุณหพลศาสตร์ 
แนวคิด และคุณสมบัติพ้ืนฐานของของไหล สมดุลของของไหลที่อยู่นิ่งเบื้องต้น พลศาสตร์ของ
ไหลเบื้องต้น คุณสมบัติของของไหล เช่น การไหลแบบราบเรียบ และ การไหลแบบปั่นปุวน 

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

 
วศอก  ๒๐๔  กรรมวิธีการผลิต ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  204  Manufacturing Processes 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศอก ๑๐๓ 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การตัดแต่ง และ
การเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักการพื้นฐานของต้นทุนการผลิต 

 Theory and concept of manufacturing processes such as casting, 
forming, machining and welding; material and manufacturing processes 
relationships; fundamental of manufacturing cost. 

 
วศอก  ๒๐๕  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  205 Manufacturing Process Laboratory 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศอก ๑๐๑ 

แบบหล่อทราย การหลอมและการหล่อโลหะ การเชื่อมชนิดต่างๆ การตรวจสอบ/ 
ทดสอบรอยเชื่อมเบื้องต้น การตัดแต่งและตบแต่งของเครื่องจักรกลพื้นฐานต่างๆ 

Sand molding; melting and casting of metals; practice in various 
welding methods and procedures; basic inspection and testing of weldments; 
metal machining and finishing from various basic machines. 

 
วศอก  ๒๐๖  วิศวกรรมการผลิต ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  206   Production Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศอก ๒๐๔ 

เทคโนโลยีการผลิต คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง การ
ควบคุมเชิงเลขของเครื่องจักรด้วยสมองกล การวัด และการตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ การ
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๕๕ 
 

 

ประกอบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสายการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกวัสดุเพ่ือการ
ผลิต ส่วนสนับสนุนการผลิต ระบบการขนย้ายวัสดุ 

Manufacturing technology; features and applications of advanced 
manufacturing processes; computer numerical control; measurement and 
product inspection; product assembly; design of manufacturing processes; design 
and material selection for manufacturing; supporting systems; material transport 
systems. 

 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

* วศอก ๒๐๘ พ้ืนฐานกระบวนการออกแบบวัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักร ๓ (๒-๒-๕) 
  EGIE  208   Fundamentals of Design Process for Materials, Tools and Machines 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศอก ๒๐๔ 

 บทบาทของการออกแบบวัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่อการเพ่ิมผลผลิต  พ้ืนฐาน
ของกระบวนการออกแบบ  การเลือกวัสดุและการปรับปรุงสมบัติ  การออกแบบการตัดแต่งและ
การขึ้นรูปวัสดุ  การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ส าหรับการตัดแต่งและการขึ้ นรูปวัสดุ  การ
ออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์  การวัดและการตรวจสอบความเที่ยงตรง หลักการพ้ืนฐานของการ
ออกแบบเครื่องจักร  การควบคุมคุณภาพและต้นทุน  กรณีศึกษาการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต 

 Roles of materials, tools and machine design on productivity;  
fundamentals of design process;  materials selection and property enhancement;  
materials cutting and forming design;  tool and die design for materials cutting 
and forming;  jig and fixture design;  precision measurement and inspection;  
basic principles of machine design;  quality and cost control;  case study of 
productivity improvement.  

 
วศอก  ๒๖๑  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  261  Probability and Statistics 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การจ าแนกประเภทของวิธีการทางสถิติ การเก็บรวบรวม น าเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง
การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่าการทดสอบข้อสมมติฐาน
ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์  การ
ประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิศวกรรม 

Statistical classification; graphical presentation of data; analysis of data; 
theory of probability; Random variables; continuous and discrete probability 
distribution; random samples and sampling distribution; Estimation theory; Test of 
hypotheses; Analysis of variance; regression and correlation; application of 
statistics in engineering. 

 
*เปิดรายวิชาใหม่ 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศอก  ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  333   Engineering Economy 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

แนะน าภาพรวมของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ 
ค่าของเงินตามกาลเวลา การเสื่อมราคา วิธีการประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก การวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์ก่อนและหลังการคิดภาษี การศึกษาการทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุ น การ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

Introduction to engineering economy; cost concepts for decision 
making; time value of money; depreciation; methods of evaluation and 
alternatives comparison; before-tax and after-tax economic analysis; replacement 
analysis; breakeven analysis; decision making under risk and uncertainty. 

 
วศอก  ๓๔๒ การวิจัยการด าเนินงาน ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  342  Operations Research 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศอก ๒๖๑ 

แนะน าวิธีการวิจัยการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม และ
ประกอบการ ตัดสินใจในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่เน้นทางด้านการใช้รูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการแจกจ่ายงาน พัสดุคงคลัง ทฤษฎี
ของการเข้าคิว การวิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีของเกมและการจ าลองสถานการณ์เบื้องต้นเพ่ือการ
ตัดสินใจ 

 An Introduction to the methodology of operations research for 
engineering and decision making in modern industry; the applications of 
mathematical model, linear programming, transportation model, scheduling and 
sequencing, inventory model; network analysis, game theory, and introduction to 
simulation modeling for decision making. 

 
วศอก  ๓๖๒  การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  362   Industrial Work Study 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศอก ๒๖๑  

องค์ความรู้ปัจจุบันของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  วิธีการปฏิบัติ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติการศึกษาการท างานรวมถึง การประยุกต์หลักการประหยัดการเคลื่อนไหว  
การใช้แผนภูมิ และแผนภาพแสดงการไหลของขั้นตอนการท างาน แผนภูมิการท างานคน 
เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวระดับจุลภาค การสุ่มตัวอย่างการท างาน  การประเมินอัตรา
การท างาน  ระบบข้อมูลเวลามาตรฐาน  และ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างาน 

Working knowledge of the time and motion study; practices and 
procedures including application of principles of motion economy; use of flow 
process charts and diagram, Man-machine charts, micro-motion study; time 
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๕๗ 
 

 

formulas, work sampling. performance rating, standard data systems and use of 
equipment related to the work. 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๓๖๓ การควบคุมคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  363   Quality Control 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศอก ๒๖๑ 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของคุณภาพ การจัดการทางด้านการควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพโดยอาศัยหลักทางสถิติและความเชื่อม่ันทางวิศวกรรมการตรวจสอบคุณภาพด้วย
วิธีสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ การจูงใจเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตผล 
แนวความคิดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ แนวความคิดในการประยุกต์การควบคุม
คุณภาพต่ออุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ 

 Basic concepts of quality; quality control management; statistical 
quality control and engineering reliability; acceptance sampling inspection; 
motivation for  the process  improvement  and productivity; the small group 
activity concept  for the quality improvement; application concepts of quality 
control in the production and service industries. 

 
วศอก  ๓๖๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  364   Industrial Engineering Laboratory 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน   :  วศอก ๒๖๑ 

 บูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น วัสดุวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต 
วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมการผลิต การประยุกต์สถิติในงานวิศวกรรม  การด าเนินการทดลอง 
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก วิศวกรรมความปลอดภัย การ
วางแผนและการควบคุมการผลิต เป็นต้น การฝึกวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา และควบคุมคุณภาพ
ส าหรับกระบวนการผลิต  

The integration of industrial engineering knowledge such as engineering 
materials, manufacturing processes, tool engineering, production engineering, 
applied statistics in engineering work, conducting experimentation, industrial 
plant and facilities design, safety engineering and production planning and 
control; practicing data analysis, problem solving, and quality control for 
manufacturing processes. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

* วศอก ๓๖๖ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  366   Industrial Plant and Facilities Design 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศอก ๒๐๘, วศอก ๓๖๒ 

รายวิชาออกแบบรวบยอด แนะน าภาพรวมของการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 
การวิเคราะห์เบื้องต้นการออกแบบโรงงาน การวางแผนผังโรงงานใหม่และปรับปรุงผังโรงงานเก่า
อย่างมีระบบ การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การจัด
สมดุลสายการผลิต การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยงาน/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการจัดวางผัง
โรงงานที่ดี การวิเคราะห์และการออกแบบการขนถ่ายล าเลียงวัสดุ การวางแผนสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสิ่งสนับสนุนการผลิตต่างๆ การวิเคราะห์และการออกแบบคลังสินค้า การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกวิเคราะห์และออกแบบการวางแผนผัง โครงงานกลุ่มที่ใช้ฐานปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทท่ีให้บริการ  

A capstone design course; introduction to industrial plant design; 
preliminary analysis of plant design; systematic layout planning for a new plant 
and improvement for an operating plant; plant location analysis; product and 
process analysis; line balancing; relationship analysis of various 
departments/activities; materials handling analysis and design; facilities and 
auxiliaries planning; warehouse analysis and design; a problem-based group work 
project related to an industrial plant or a service company. 

 
* วศอก ๓๗๗ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
  EGIE  377 Automation and Industrial Robots 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

พ้ืนฐานของระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์และหลักการของระบบนิวแมติค ไฮดรอลิก การ
ออกแบบวงจรนิวแมติคและนิวแมติคไฟฟูาขั้นพ้ืนฐาน และซับซ้อน หลักการและการเขียน
โปรแกรมควบคุม PLC พ้ืนฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หลักการแขนหุ่นยนต์และระบบควบคุม การ
เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนหุ่นยนต์และระบบการต่ออุปกรณ์เสริม 
เพ่ือสร้างระบบการน าไปใช้ในระบบการผลิตอุตสาหกรรม  

An introduction to the automation system; devices and principles of 
pneumatics; hydraulics; design of both basic and advanced for pneumatic and 
electro-pneumatic circuits; principles and programming to control (Programmable 
Logic Controller :PLC); introduction to industrial robots; robot manipulators and 
control systems; software interface and robots programming; interface devices 
and systems for applications of industrial manufacturing systems. 

 
* เปิดรายวิชาใหม่ 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๕๙ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก ๓๗๘ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  378   Maintenance Engineering  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรม และ แนวคิดการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วน
ร่วม (TPM), สถิติความเสียหาย ความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ความสามารถในการบ ารุงรักษา และ
อัตราการเดินเครื่อง การหล่อลื่น ระบบซ่อมบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน และ เทคโนโลยีติดตามสภาพ
เครื่องจักร การควบคุมการซ่อมบ ารุงรักษา และ ระบบใบงาน บุคลากรและทรัพยากรในองค์กร
ซ่อมบ ารุง ระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงที่ใช้กรรมวิธีและกระบวนการทางคอมพิวเตอร์เป็นตัว
ประสาน การบริหารวงจรชีวิตของเครื่องจักร รายงานการซ่อมบ ารุง และดัชนีชี้วัด การพัฒนา
ระบบการบ ารุงรักษา 

Industrial maintenance and Total Productive Maintenance (TPM) 
concepts, Failure statistics, reliability, maintainability and availability analysis, 
Lubrication, preventive maintenance systems and condition monitoring 
technologies, Maintenance control and work order systems, Maintenance 
organization, personnel and resources, Computerized maintenance management 
systems (CMMS), Life cycle management, Maintenance reports and key 
performance indexes, Maintenance system development. 

 
วศอก  ๓๗๙ วิศวกรรมความปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  379   Safety Engineering  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญของความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรม การศึกษาหลักการปูองกันความ
สูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และการควบคุมอันตรายในสถานประกอบการ ปัจจัย
เกี่ยวกับบุคคล เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ระบบปูองกันเพลิง ระบบเครื่องดับเพลิง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในโรงงาน หลักการจัดเกี่ยวกับความปลอดภัย  กฎหมาย
ความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

The importance of industrial safety; study of loss prevention principles; 
design, analysis, and control of workplace hazards, human element; system 
safety techniques; fire protection system; fire extinguisher system; introduction to 
industrial occupational health; principles of safety management; and safety laws; 
basic industrial psychology. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๔๓๐ การจัดการอุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  430  Industrial Management for Engineers 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การจัดการองค์กรและการจัดการในอุตสาหกรรม แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการ  
การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีองค์กร หน้าที่ของการจัดการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การติดต่อสื่อสารในองค์กร ภาวะผู้น า 
จริยธรรมและคุณธรรมของวิศวกรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน  

Industrial organization and management concepts and theories of 
management; problem analysis and problem solving process; organizational 
theories; function of management; performance evaluation; human resource 
management; organizational communications; leadership; ethics and 
responsibility of engineers; behavioral modification and interpersonal skills. 

 
วศอก  ๔๖๑ การวางแผนและการควบคุมการผลิต ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  461  Production Planning and Control 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

แนะน าระบบการผลิต ระบบการผลิต เทคนิคของการพยากรณ์  การจัดการสินค้าคง
คลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการก าไรเพ่ือการตัดสินใจ 
การจัดล าดับการผลิต การควบคุมการผลิต  

Introduction to production systems; forecasting techniques; inventory 
management; production planning; cost and profitability analysis for decision 
making; production scheduling; production control. 

 
วศอก  ๔๗๐ การประกันคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  470 Quality Assurance   
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศอก ๓๖๓ 

แนะน าหลักการการประกันคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ อนุกรมขององค์กร
ระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐาน ๙๐๐๐ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  รางวัลคุณภาพ 
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา แนวทางในการตรวจประเมินระบบการบริหารงาน
คุณภาพ เทคนิคการตรวจประเมิน การบริหารผลการด าเนินงาน การเทียบเคียงและความเป็น
เลิศ 

Introduction to principles of quality assurance; quality concepts; 
International Organization for Standardization 9000 series; Total Quality 
Management (TQM); quality award; quality assurance in education system; 
guidelines for quality management systems auditing; audit techniques; 
performance management; benchmarking and best practice. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

รายวิชาโครงงาน ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ การบรรยายพิเศษ และการ
อภิปรายหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการโดยคณาจารย์ประจ าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ แนะน าฐานข้อมูล วิธีการค้นหาวรรณกรรม และวิธีการอ้างอิง แนะน าการ
เตรียมต้นฉบับโครงร่างโครงงาน นักศึกษาเลือกศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
จากสภาพท างานจริงภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ประจ าภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน การจัดท าโครงร่างโครงงาน ความรู้และทักษะจากรายวิชาในภาคการศึกษาก่อนหน้า
และภาคการศึกษานี้น ามาใช้แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การประเมินผล การเรียนรู้ ประเมินจาก
การสอบน าเสนอโครงร่างโครงงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน 

 Capstone course for industrial engineering student; special lecture and 
discussion sessions on selected project topics in industrial engineering topics by 
IE faculty members; introduction to databases, literature search, and citation; 
preparation of project proposal manuscript; students required to study a selected 
project topic under supervision of IE faculty members and the designated project 
advisor; preparation of written project proposal; knowledge and skills from 
previous and concurrent course used to solve engineering problems; evaluation 
conducted through oral presentation by a committee designated from IE faculty 
members in accordance with topic area. 

 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศอก ๔๙๕ 

 ด าเนินการโครงงานที่ได้รับอนุมัติในวิชา วศอก ๔๙๕ ให้เสร็จสิ้น ภายใต้การควบคุม 
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ความรู้และทักษะจากรายวิชาในภาคการศึกษาก่อนหน้าและภาค
การศึกษานี้น ามาใช้แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ า
ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ตรวจสอบความส าเร็จของโครงงานจากรายงานฉบับสมบูรณ์ และ
การสอบปากเปล่า 

 Completion of the project according to the approved proposal in EGIE 
495 under the supervision of project advisor; knowledge and skills from previous 
and concurrent course used to solve engineering problems; committee 
designated from IE faculty members determining the success of the project 
through the final project report and oral examination. 
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๒. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    จ านวน    ๙ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๓๐๓ บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  303 Industrial Packaging 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม  บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ระบบสายการ
บรรจุ วัสดุบรรจุภัณฑ์และการทดสอบ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับ
สิ่งแวดล้อม  เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์  รหัสแท่งและฉลากส าหรับบรรจุภัณฑ์ 

The roles of packaging in industry; types of packaging; packing lines; 
packaging materials and testing; package design and development; packaging and 
environment; packaging machinery; bar code and labels for packaging. 

 
วศอก ๓๐๔ การออกแบบเครื่องจักร ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  304 Machine Design 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การแตกหักแบบต่างๆ  ของวัสดุที่มีผลต่อการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบชิ้นส่วน         
เครื่องจักร กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบเครื่องจักรด้วยชิ้นส่วนต่างๆ การออกแบบ
เครื่องมือขนถ่ายวัสดุ 

 Design consideration of various failure modes; theory on machine 
design; machine design procedures; design of material handling system. 

 
วศอก  ๓๐๕ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  305 Product and Production Design 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศอก ๑๐๓, วศอก ๒๖๑ 

ประเภทต่างๆ ของผลิตภัณฑ์  ปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส ารวจความ
ต้องการของลูกค้า การสร้างและเลือกแนวคิดในการพัฒนา การสร้างต้นแบบ การเลือกใช้วัสดุ
และกระบวนการผลิต กระบวนการประกอบและส่งมอบสู่ลูกค้า การค านวณต้นทุนและการ
บริหารการออกแบบ 

 Types of product; factors in product development; customer-need 
survey; concept generation and selection; prototyping; materials and processes 
selection; assembly and delivery; cost computation and design management. 
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๖๓ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก ๓๐๖ การข้ึนรูปโลหะ ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  306  Metal Forming  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศอก ๒๐๘ 

เทคโนโลยี คุณลักษณะ และการใช้งานของการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ ทั้งส าหรับโลหะ
แผ่นและ โลหะก้อน โครงสร้างและคุณสมบัติของโลหะที่ใช้ส าหรับงานขึ้นรูป การออกแบบ
แม่พิมพ์และกระบวนการขึ้นรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตโดยการขึ้นรูป คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปและการตรวจสอบ การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคขึ้นรูปโลหะพ้ืนฐาน 
การดูงานนอกสถานที่ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะ 

Technologies, characteristics and applications of metal forming 
techniques including sheet forming and bulk forming; structures and properties of 
metals for forming applications; die and process design; design of product for 
manufacturing by forming process; properties of formed products and inspection; 
practice in selected basic metal forming techniques; industrial visits; case studies 
of metal forming. 

 
วศอก  ๓๐๗ บทน าอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  307 Introduction to the Internet of Things 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศคพ ๑๑๑  

 พ้ืนฐานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในบ้านหรือเครื่องมือ 
เครื่องจักรต่างๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งเชื่อมโยงสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักการ
และวิธีการใช้อุปกรณ์ตรวจรู้ที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออ่านข้อมูลที่ถูกวัดได้จากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกให้และเชื่อมโยงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือใช้ในการควบคุม และส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย อุปกรณ์ต่อพ่วงการสื่อสารระหว่าง
เครื่องจักรกับเครื่องจักร การเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมและประมวลผลข้อมูล 

The basic of internet of things (IoT) connecting any equipment of 
household appliances of tools and any machine in industrial communicating on 
the internet system; the principle and method of using sensors mounted on the 
equipment for reading measured data from ambient conditions and interfacing 
with microcontroller for controlling and transferring data over the internet 
network including wireless network system; the communication of machine to 
machine; the programming for data management and processing. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๓๒๑ โลหะวิทยา ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  321 Engineering Metallurgy  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศอก ๑๐๓ 

กรรมวิธีการผลิตโลหะ โครงสร้างทางโลหะวิทยา สมบัติและการทดสอบ การ
ประยุกต์แผนภาพทางโลหะวิทยา  การอบชุบ การจ าแนกชนิดและการใช้งานโลหะ   

Metal making; metallurgical structures; properties and testing; 
applications of metallurgical diagrams; heat treatment, classifications, and 
applications of metals. 

 
วศอก  ๓๔๗ การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  347  Design and Analysis of Experiments 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศอก ๒๖๑ 

การออกแบบการทดลองของตัวประกอบเชิงเดี่ยว  การออกแบบการทดลองที่มีตัว
ประกอบทวีคูณ การออกแบบบล็อกเชิงสุ่ม การออกแบบละตินสแควร์ การออกแบบเชิงตัว
ประกอบ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น การปรับแต่งการถดถอยที่เหมาะสมให้กับชุดของข้อมูลใน
สิ่งตัวอย่าง การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์  การประยุกต์ใช้สถิติกับงานบริหาร การผลิต 

Experimental design of a single factor; multiple-factor experimental 
design; randomized blocks design; Latin squares design; factorial design; an 
analysis of regression; fitting regression model to a set of sample data; an 
application of statistics in the production management. 

 
วศอก ๓๕๐ การวัดและการบริหารผลิตภาพ ๓ (๓-๐-๖)  
EGIE  350 Productivity Measurement and Management 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญของความสามารถในการผลิตและสมรรถนะ ค านิยามของความสามารถ
ในการผลิตและสมรรถนะ เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการ เพ่ือวัดสมรรถนะในระดับองค์กร ระดับ
กรม และระดับบุคลากร ตัวชี้วัดสมรรถนะส าคัญ ความสามารถในการผลิตและการวิเคราะห์
สมรรถนะ การปรับปรุงความสามารถในการผลติและสมรรถนะ กรณีศึกษาเพ่ือวัดความสามารถ
ในการผลิตและสมรรถนะ 

The importance of productivity and performance; definition of 
productivity and performance; tools, techniques, and methods  to measure the 
performance in organization level, department level, and person level; key 
performance indicators; productivity and performance analysis; productivity and 
performance improvement; case study to measure productivity and performance. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๓๕๒ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการผลิต  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  352   Production Management Information Systems 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศคพ ๑๑๑ 

 ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต แหล่งที่มาของ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การน าสารสนเทศไปใช้ในการจัดการและควบคุมระบบการผลิต   
การพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์และการจัดการโซ่อุปทานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ 
ทฤษฎีระบบฐานข้อมูล หลักการสื่อสารข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การออกแบบระบบ แนวความคิดในการพัฒนาระบบ และการน าระบบงานไปใช้งาน 

The information system in supporting the manufacturing system 
management; sources of data; data processing; applications of information 
system in production management and control; e-commerce, supply chain 
management, and electronic data interchanges; theory of data base; principle of 
data communication; development of information system; data analysis; system 
design;  concept and applications of system development. 

 
* วศอก ๓๕๓ การจัดการโครงการ ๓ (๓-๐-๖)  
   EGIE  353 Project Management 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

หลักการของการจัดการโครงการ การเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การจัด
องค์กรส าหรับการท าโครงการ การจัดการทรัพยากร โครงสร้างการจัดแบ่งงาน การจัดล าดับ
กิจกรรมโดยวิธีเพิร์ทและซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การเร่งโครงการ การจัดท างบประมาณและ
ค่าใช้จ่าย การประเมินและการปิดโครงการ การจัดการความเสี่ยงโครงการ 

Principles of project management; project selection; project planning;  
project organization; resource allocation; work breakdown structure; project 
scheduling by PERT/CPM; project crashing; project budgeting and costing; project 
audit and termination; project risk management. 

 
วศอก ๓๘๐ - วศอก ๓๘๙  หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ   ๓ (๓-๐-๖) หรือ  
EGIE 380 - EGIE 389 Special Topics in Industrial Engineering ๓ (๒-๓-๕) 

หัวข้อพิเศษที่ได้รับการรับรองจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้เปิดสอนแก่
นักศึกษาของภาควิชาฯ ระดับชั้นปีที่ ๓ ได ้ชื่อของหัวข้อหรือวิชาจะใส่ก ากับไว้ในวงเล็บ 

Special topics of study for the third-year students as approved by the 
Industrial Engineering Department; course title indicated in the bracket. 

 
 

* เปิดรายวิชาใหม่  
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๔๐๒ วิศวกรรมการเชื่อม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  402   Welding Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศอก ๒๐๕ 

การเชื่อมประสานแบบต่างๆ โลหะวิทยาของการเชื่อม คุณภาพและการทดสอบแนว
เชื่อม การออกแบบแนวเชื่อม สัญลักษณ์มาตรฐานส าหรับงานเชื่อม กฎข้อก าหนดและมาตรฐาน
ในงานเชื่อม  การออกแบบจิกและฟิกเจอร์ส าหรับงานเชื่อม การประมาณราคางานเชื่อม 

Principle of welding techniques; metallurgical aspect of weldment; 
quality and testing of weldment; design of weldment; standard symbols for 
welding; codes and standards; design of welding jig and fixture; estimation of 
welding cost. 

 
วศอก ๔๔๔ การจ าลองสถานการณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  444 Simulation 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศอก ๒๖๑ 

การจ าลองแบบกระบวนการธุรกิจขั้นแนะน า การออกแบบจ าลองสถานการณ์
ระบบสโตคาสติก เทคนิคการวางแผนการจ าลองสถานการณ์ การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง
สถานการณ์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

Introduction to Business Process Modeling; design of stochastic 
simulation models; techniques of planning simulation experiments; application of 
simulation modeling for problem solving and decision making. 

 
วศอก  ๔๔๕ การวิเคราะห์ระบบสินค้าคงคลัง ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  445  Inventory System Analysis  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศอก ๓๔๒ 

หน้าที่ของระบบสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการ แบบจ าลองต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า สินค้าเผื่อและช่วงเวลาน า ความสัมพันธ์
ของระบบการผลิตและระบบสินค้าคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรการผลิต 
กระบวนการจัดซื้อและการส่งมอบแบบทันเวลาพอดี แบบจ าลองโซ่อุปทานเบื้องต้น 

Functions of inventory system; demand forecasting; mathematical and 
decision model for re-ordering, safety stock, and lead times; relationship of 
production and inventor systems; materials requirement and resource planning; 
purchasing and Just-in-Time delivery; basic supply chain model. 
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๔๔๖ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ในงานวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)  
EGIE  446  Introduction to Artificial Intelligence in Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศคพ ๑๑๑ และ วศคก ๒๐๖ 

ระบบการรับรู้ของมนุษย์ ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทประดิษฐ์  
กฏการเรียนรู้แบบต่างๆ โครงสร้างและการใช้งานของโครงข่ายแบบต่างๆ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
โครงสร้างและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ 

Human perception systems; classification of Artificial Intelligence (AI); 
Artificial Neural Networks (ANNs); learning rules; structure, and applications of 
ANNs; Expert Systems (ES); structure and tools for developing ES. 

 
วศอก  ๔๕๒ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  452 Energy and Environmental Management in Industry 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศคก ๒๐๑ และ วศฟฟ ๒๑๗ 

การศึกษาสมดุลพลังงานของกลอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมและแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การน าความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ หลักการผลิตไอน้ าเพ่ือก าเนิด
ต้นก าลัง และเป็นแหล่งความร้อนพร้อมกันในอุตสาหกรรม การจัดการส าหรับการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนิเวศและแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อม การบ าบัดมลพิษ
อุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Energy balance of mechanical devices in industry and efficiency 
increasing procedure; utilization from waste heat; steam production to power and 
heat resource in industry; managing for energy efficiency; ecosystem and concept 
of environmental management; industrial waste treatment; environmental 
management system. 

 
* วศอก ๔๕๑ การยศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
   EGIE  451   Ergonomics 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศอก ๓๖๒ 

แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ การปูองกันการ
บาดเจ็บ การออกแบบสถานที่ท างาน  ชีวะกลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา ระบบ
สัมผัส กายภาพและจิตวิทยาของมนุษย์ 

Concepts of design product; process design; injury prevention; 
workplace design; biomechanics; anatomy and anthropometry; human sensory; 
physiology and psychology of human being.  

 
 

* เปิดรายวิชาใหม่  
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๖๘ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๔๖๐ โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  460  Logistics and Supply Chain Management 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

กิจกรรมการจัดการผลิตและปฏิบัติการในมุมมองด้านการตลาด ตั้งแต่การรับค าสั่ง
ของลูกค้า การจัดซื้อ การผลิต จนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า ความหมายของโซ่อุปทาน แนวคิดการ
บริหารโซ่อุปทาน แนวคิดโซ่อุปทานและการบริหารการผลิตสมัยใหม่ พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วในโซ่อุปทาน การวัดประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การบริหารโซ่
อุปทานทั่วโลก การบริหารคลังสินค้า โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนรอยและการขนส่ง  

Production and operations management activities in marketing 
perspectives from customer’s orders, procurement, manufacturing, delivery until 
the order is fulfilled; the meaning of supply chain; new concepts of supply chain 
management; e-commerce; quick response in supply chain; performance 
measurement in supply chain; global supply chain; warehouse management; 
logistics; reverse logistics and transportation. 

 
วศอก  ๔๖๒ การกระจายสินค้าและการจัดการคลังสินค้า ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  462 Physical Distribution and Warehouse Management  
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

แนะน าหลักการ วิธี และการปฏิบัติในการกระจายสินค้าและการบริหารคลังสินค้าใน             
อุตสาหกรรม การออกแบบคลังสินค้า เทคโนโลยีที่ใช้ในคลังสินค้าอุตสาหกรรม รวมไปถึงการ
กระจายสินค้าสู่ผู้จัดส่งหรือผู้บริโภค การกระจายสินค้าสมัยใหม่ การขนส่ง หลักการจัดการการ
ขนส่งเทคโนโลยีการขนส่ง   

 Introduction  to  physical  distribution  and  warehouse  management. 
Warehouse design. Technologies implemented in industrial warehouses physical 
distribution. Modern physical distribution. Transportation. Transportation 
management and technology.  

 
วศอก  ๔๖๓ พ้ืนฐานวิศวกรรมระบบราง ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  463 Introduction to Railway Engineering 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมรถไฟ  สถานีและย่านขนส่ง ระบบการควบคุมและ
การเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ รถไฟฟูาขนส่งมวลชน และรถไฟความเร็วสูง การขนส่งสินค้า
ทางราง การศึกษาดูงานส่วนปฏิบัติงานด้านระบบขนส่งราง   

Introduction to railway engineering; railway yard and station; basic 
concepts of rail control and operation; rail signaling system; mass transit rail and 
high speed rail; railway freight transport; site visit of the railway operations. 
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๖๙ 
 

 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศอก  ๔๖๔ การบริหารโครงการระบบราง  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  464 Railway Project Management 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

การวางแผนการจัดการ การประเมินแบบบูรณาการ การบริหารก าหนดการต่างๆ 
การจัดระบบ การจัดการทรัพยากร การจัดการข้อมูลและเอกสาร การบริหารความเสี่ยง การ
วิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานรถไฟ 

Management planning; integrated assessment; schedule management; 
configuration management; resource management; document and data 
management; risk management; decision analysis for railway management. 

 
วศอก  ๔๖๕ การบ ารุงรักษาระบบราง  ๓ (๓-๐-๖)  
EGIE  465 Railway Works Maintenance 
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี 

ความรู้ทั่วไปในการจัดวางระบบบ ารุงรักษารถไฟ ระบบการบ ารุงรักษารถไฟ เกณฑ์
และความต้องการของการบ ารุงรักษา ความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือได้ของระบบการ
บ ารุงรักษารถไฟ การบ ารุงรักษาล้อเลื่อนและรถจักร การบ ารุงรักษาทาง การบ ารุงรักษาระบบ
อาณัติสัญญาณ การบ ารุงรักษาระบบเฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติการเดินรถไฟ การบ ารุงรักษาพ้ืนที่
เฉพาะจุด 

Introduction to the railway system maintenance; railway maintenance 
system; criteria and requirements for railway maintenance; readiness and 
reliability for the railway maintenance system; locomotive and wheel 
maintenance; railway track maintenance; railway signaling system maintenance; 
maintenance for specific operational area. 

 
วศอก ๔๘๐ - วศอก ๔๘๙  หัวข้อพิเศษวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๓-๐-๖) หรือ  
EGIE 480 - EGIE 489 Special Topics in Industrial Engineering ๓ (๒-๓-๕) 

หัวข้อพิเศษที่ได้รับการรับรองจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้เปิดสอนแก่
นักศึกษาของ  ภาควิชาฯ ระดับชั้นปีที่ ๔ ได้ ชื่อของหัวข้อหรือวิชาจะใส่ก ากับไว้ในวงเล็บ 

Special topics of study for the fourth year students as approved by the 
Industrial Engineering Department; course title indicated in the bracket. 
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หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  จ านวน  ๖ หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และจัดให้เป็นวิชาเลือกเสรีและ/
หรือตามที่ภาควิชาก าหนด จ านวน ๖ หน่วยกิต (นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ตามความ
สนใจหรือเลือกศึกษาจากรายวิชาในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัย มหิดล) 
 
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม     
วศอก ๓๐๒ การฝึกงาน  ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE 302 Engineering Training    
  วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  ไม่มี 

การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ในโรงงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและ
เอกชนตามที่ภาควิชาเห็นชอบ โดยมีก าหนดระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง และ
นักศึกษาต้องส่งรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานดังกล่าว ซึ่งการประเมินผลจะให้เกรดออกมาเป็น
พอใจ (Satisfactory, "S") หรือ ไม่พอใจ (Unsatisfactory, "U") ทั้งนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนและมีผลการเรียนผ่านตามที่หลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

Practical training in industrial or government sectors during summer 
session for not less than 240 hours arranged and supervised by the department; 
a written report required to submit by the completion of training; an evaluation 
given as Satisfactory (“S”) or Unsatisfactory ("U"). 
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๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี 

๑ นายศุภชัญ ราษฎร์ศิริ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๑๐๒๒ ๐๑๘๓x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), 
The Pennsylvania State University, 
University Park, USA ๒๕๕๕ 
M.S. (Materials Science and Engineering), 
University of Central Florida, USA ๒๕๔๕ 
วศ.บ.(อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภอ.๑๔๓๓๗ 

A Processing Approach 
Incorporating Copper Backing-
Wheel Device in Submerged 
Arc Welding for Manufacturing 
Cryogenic Storage Tanks. Appl 
Mech Mater. 2015; 705:106-
111. 

๒ นายกัญจน์ คณาธารทิพย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๑๐๑๖ ๐๐๐๑x xx x 

อาจารย์ M.Sc. (Manufacturing Engineering and 
Management) University of Birmingham, 
UK ๒๕๔๐ 
วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนุบรี ๒๕๓๘ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภอ.๒๒๒๕๗ 

 

การเพ่ิมก าลังการผลิตใน
กระบวนการรีดเย็นท่อเหล็กแบบ
งานสั่งท าโดยใช้เคร่ืองมือของระบบ
ลีน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตโลหะ
รูปพรรณ ประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 
๒๕๕๘ (IE Network Conference 
2015) ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ 
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 
2558 

๓ นายตวงยศ  สุภีกิตย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๑๐๑๒ ๑๐๙๔x xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิตและระบบ) มหาวิทย
ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๖๐ 
M.E.M. (Engineering Management) 
University of Technology, Sydney, 
Australia ๒๕๔๓ 
วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนุบรี ๒๕๓๙ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภอ.๑๔๗๔๐ 

CAusaL Linkages to 
Systematically Evaluate 
supply chain performance 
(CALLS) for SMEs in 
Thailand, 2017 the 6th 
International Conference on 
Industrial Technology and 
Management (ICITM ๒๐๑๗)  
7-10 March 2017, Clare 
College, Cambridge, UK. 

๔ นายมงคล  เทียนวิบูลย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๕๒๐๑ ๐๐๔๔x xx x 

อาจารย์ วศ.ด. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๗ 
วศ.ม. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๓ 
วศ.บ. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๐ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภก.๓๗๑๔๖ 

Load and Stress Analysis of 
the Propeller Blade in 
Cycloidal Drive  ที่ประชุม The 
Ninth JSME-KSME Thermal and 
Fluids Engineering Conference 
(TFEC9) 28-30 October 2017 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๗๒ 
 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี 

๕ นายเกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
 x xx x 

อาจารย์ วศ.ด.(เคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๘ 
วศ.ม.(เคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๓ 
วศ.บ.(เคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร ๒๕๓๙ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภก.๑๔๓๙๑ 

การตรวจสอบเพ่ือระบุใบหน้าและ
วัตถุจากภาพถ่ายดิจิตอล วิศวกรรม
สาร มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 
ประจ าเดือน กรกฎาคม – กันยายน 
2556. 

 
๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๑ นายศุภชัญ ราษฎร์ศิริ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๑๐๒๒ ๐๑๘๓x xx x 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), 
The Pennsylvania State University, 
University Park, USA ๒๕๕๕ 
M.S. (Materials Science and 
Engineering), University of Central 
Florida, USA ๒๕๔๕ 
วศ.บ.(อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภอ.๑๔๓๓๗ 

A Processing Approach 
Incorporating Copper Backing-
Wheel Device in Submerged Arc 
Welding for Manufacturing 
Cryogenic Storage Tanks. Appl 
Mech Mater. 2015; 705:106-111. 

๒ นายกัญจน์ คณาธารทิพย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๑๐๑๖ ๐๐๐๑x xx x 

อาจารย์ M.Sc. (Manufacturing Engineering and 
Management University of 
Birmingham, UK ๒๕๔๐ 
วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนุบรี ๒๕๓๘ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภอ.
๒๒๒๕๗ 

การเพ่ิมก าลังการผลิตในกระบวนการ
รีดเย็นท่อเหล็กแบบงานสั่งท าโดยใช้
เคร่ืองมือของระบบลีน : กรณีศึกษา
โรงงานผลติโลหะรูปพรรณ ประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประจ าปี 2558 (IE Network 
Conference 2015) ณ โรงแรม ดิเอ็ม
เมอรัลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 
สิงหาคม 2558 

๓ นายตวงยศ  สุภีกิตย์ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๑๐๑๒ ๑๐๙๔x xx x 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิตและระบบ) มหา
วิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๒๕๖๐ 
M.E.M. (Engineering Management) 
University of Technology, Sydney, 
Australia ๒๕๔๓ 
วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนุบรี ๒๕๓๙ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภอ.
๑๔๗๔๐ 

CAusaL Linkages to 
Systematically Evaluate supply 
chain performance (CALLS) for 
SMEs in Thailand, 2017 the 6th 
International Conference on 
Industrial Technology and 
Management (ICITM ๒๐๑๗)  
7-10 March 2017, Clare College, 
Cambridge, UK. 
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๗๓ 
 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี  

๔ นายมงคล  เทียนวิบูลย ์
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
๓ ๕๒๐๑ ๐๐๔๔x xx x 

อาจารย์ วศ.ด. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๗ 
วศ.ม. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๓ 
วศ.บ. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๐ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภก.
๓๗๑๔๖ 

Load and Stress Analysis of the 
Propeller Blade in Cycloidal 
Drive  ที่ประชุม The Ninth JSME-
KSME Thermal and Fluids 
Engineering Conference (TFEC9) 
28-30 October 2017 

๕ นายเกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
 x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วศ.ด.(เคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๘ 
วศ.ม.(เคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๔๓ 
วศ.บ.(เคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร ๒๕๓๙ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภก.
๑๔๓๙๑ 

Development of the Human 
Following robot Control System 
Using HD Wdbcam, The 6th 
International Electrical 
Engineering Congress 
(iEECON2018) 7-9 March 2018, 
Krabi, Thailand 

 
๓.๒.๓  อาจารย์ประจ า  
  ๓.๒.๓.๑  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับ 
ช่ือ – นามสกลุ 

เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 
คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
๑ นายศุภชัย  นาทะพันธ์ 

รองศาสตราจารย์ 
วศ.ม.(อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๑ 
วศ.บ.(อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี ๒๕๓๘ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : สอ.๙๑๗ 

๒ นางดวงพรรณ  ศฤงคารินทร ์
รองศาสตราจารย ์

Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations Management) University of 
Nottingham, UK. ๒๕๔๓ 
M.S. (Manufacturing Engineering and Operations Management) University of 
Nottingham, UK. ๒๕๓๘ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๓๗ 

๓ นายรณชัย  ศิโรเวฐนุกลู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ๒๕๔๑ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๘ 

๔ นางสาววเรศรา วีระวัฒน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D. (Industrial Engineering) University of Minnesota, USA. ๒๕๔๕ 
M.Eng. (Industrial Engineering) Georgia Institute of Technology, USA. ๒๕๓๙ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิล ๒๕๓๗ 
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๗๔ 
 

 

ล าดับ 
ช่ือ – นามสกลุ 

เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 
คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
๕ นายธนกรณ์  แน่นหนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
Ph.D. (Engineering Science) Rensselaer Ploytechnic Institute, USA. ๒๕๔๖ 
M.Eng. (Operations Research and Statistics) Rensselaer Polytechnic Institute, 
 USA. ๒๕๔๕ 
M.S. (Manufacturing and Systems Engineering) Rensselaer Polytechnic  
 Institute,  USA. ๒๕๔๑ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษรตรศาสตร์ ๒๕๓๗ 

๖ นายธนา  สาตรา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

วศ.ม. (อุตสาหการ) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๕ 
วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภอ. ๑๔๓๗๗  

๗ นางสาวพิมพ์วลัญช์  สตุะโคตร 
อาจารย ์

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๘ 
วศ.บ. (วิศวกรรมพลาสติก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๒๕๔๔ 

๘ นายสรนาถ  ไรภ ู
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

Ph.D. (Metallurgy and Materials) University of Birmingham, UK. ๒๕๔๓ 
M.Sc. (Manufacturing Systems Engineering) University of Warwick, UK. ๒๕๓๘ 
วศ.บ. (การวัดคุมทางอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ๒๕๓๖ 

๙ นายนพกร  ภู่ระย้า 
อาจารย ์

ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิตและระบบ) มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๖๐ 
วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๒ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๕๐ 

๑๐ นายเอกชัย วารินศิรริักษ ์
อาจารย์  

D.Eng. (Mechanical Science and Engineering) Hiroshima University, Japan 
๒๕๕๘ 
วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๙ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๗ 

 
   ๓.๒.๓.๒ คณะอ่ืนๆ  

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน   ๑๒ คน 
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน     ๕ คน 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน   ๑๕ คน 
  คณะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามเหมาะสม 
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๗๕ 
 

 

๓.๒.๔  อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีการศึกษาท่ีส าเร็จ 

สังกัด 

๑ นายสิทธิพันธุ์  ตัณฑวริุฬห์    
อาจารย ์

วศ.ม. (การเช่ือม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
๒๕๔๘ 
ค.อ.บ. (อุตสาหการ) วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  
วิทยาเขตเทเวศร์  ๒๕๒๕  

ข้าราชการบ านาญ 

๒ นายพินัย  ออรุ่งโรจน ์ M.Eng. (Industrial) University of Phillippines ๒๕๑๘ 
วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ๒๕๑๒ 

ข้าราชการบ านาญ 

๓ นายวีระวัฒน์  สวสัดิ-์ชูโต M.B.A.(Marketing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๒ 
วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 
 

บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

๔ นายเอกดนัย  เตชะจงจินตนา   
 

นบ .ท.  ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา ๒๕๔๙ 
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)  ๒๕๔๕ 
วศ.บ. (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภก. ๓๑๑๙๖ 

ส านักงาน 
ศาลยุติธรรม 
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๗๖ 
 

 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษา จะต้องผ่านการฝึกงานภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง 
ในรายวิชา วศอก ๓๐๒ การฝึกงาน เพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงาน จากการน าความรู้
ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการท างานในสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรม 
   
 ๔.๑.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
  เน้นการน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานการแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และเข้ากับผู้ร่วมงาน และกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น า เพ่ือนร่วมงานและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสามารถรวบรวม และวิเคราะห์ ประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบ 
และน าเสนองานที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายได้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.๑.๒  ช่วงเวลา    ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
๔.๑.๓  การจัดเวลาและตารางสอน  ระยะเวลาในการฝึกงานส ารวจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมง 
๔.๑.๔  จ านวนหน่วยกิต   ๑  หน่วยกิต 
๔.๑.๕  การเตรียมการ 

๑) ตรวจสอบความพร้อม ในการหาสถานประกอบการส าหรับการฝึกงานของนักศึกษาตาม
จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาดังกล่าว 

๒) ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
และการประเมินผลของรายวิชา  

๓) จัดอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน ติดตาม และก ากับดูแลระหว่างที่
นักศึกษาฝึกงาน 

๔.๑.๖  กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 

ทั้งกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างที่นักศึกษาฝึกงาน สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การตอบค าถาม ความ
รับผิดชอบต่องาน  รายงานความก้าวหน้า การน าเสนอ  และประเมินคุณภาพ รายงานฉบับสมบูรณ์หลังจาก
นักศึกษาฝึกงานเสร็จสิ้น 

 
     ๔.๒.  ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๓ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี
หน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต   ระยะเวลาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง ขั้นตอนการด าเนินการ 
นักศึกษาส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ฝึกงานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของต าแหน่ง
งาน และสถานประกอบการที่ขอเข้ารับการฝึกงาน จะต้องตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา ภาควิชาฯ ส่งเอกสารไปยัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งถึงหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร เมื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ณ สถานประกอบการแล้ว 
จะต้องส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก ๒ สัปดาห์ กลับมายังภาควิชาฯ ระหว่างฝึกงาน อาจารย์ผู้ตรวจเยี่ยม
นักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาฯ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความเหมาะสม สถานที่ฝึกงาน ทักษะความรู้
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๗๗ 
 

 

ความสามารถ ที่น ามาประยุกต์ใช้ และความรู้ที่นักศึกษาได้รับ  เมื่อจบการฝึกงาน ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา หรือผู้
ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน/องค์กร/บริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการฝึกงาน ตามเกณฑ์การประเมิน และส่งผล
การประเมินกลับมายังภาควิชาฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฝึกงานฉบับสมบูรณ์ให้กับ
ภาควิชาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาผลการฝึกงาน 

 
๔.๓   การจัดเวลาและตารางสอน  

เป็นการฝึกงานภาคปฏิบัติ โดยการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ นักศึกษาทุกคนจะต้อง
ผ่านการฝึกงาน 

 
๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
ด าเนินการลงทะเบียนรายวิชา วศอก ๔๙๖ เพ่ือจัดท าโครงงานที่ได้รับอนุมัติโครงร่างโครงงานใน

รายวิชา วศอก ๔๙๕ ให้เสร็จสิ้น ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้ง
จากคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตรวจสอบความส าเร็จของโครงงานจากรายงานฉบับสมบูรณ์
และการสอบปากเปล่า 

 
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการด าเนินโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการอย่างเป็นระบบและ ได้
เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  เมื่อสิ้นสุดรายวิชาแล้ว นักศึกษา
การน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าฐานข้อมูลมาตรฐานต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต และสื่อการสอนอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการเพ่ือการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง มีการปฏิบัติงานจริง
อย่างเป็นขั้นตอน โดยด าเนินการและควบคุมงานตามแผนการด าเนิน วิเคราะห์และสรุปผลโครงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
๕.๓  ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๐-๙-๓)  หน่วยกิต 
 
๕.๕  การเตรียมการ  

เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการด าเนินโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการอย่างเป็นระบบและ ได้
เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ๑๐ % 
รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์  ๕๐ % 
การน าเสนอโครงงานด้วยวาจา  ๔๐ % 
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๗๘ 
 

 

หมวดที่ ๔ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
Graduate Attributes: Mahidol University   

T-Shaped : Breadth & Depth รู้แจ้ง รู้จริงทั้งด้านกว้างและลึก 
Globally Talented              มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถแข่งขันได้ระดับโลก 
Socially Contributing            มีจิตสาธารณะ สามารถท าประโยชน์ให้สังคม 
Entrepreneurially Minded     กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง 

Core Value: Mahidol University 
Mastery                            เป็นผู้ฉลาดรอบรู้ 
Altruism                           ไม่เห็นแก่ตัว ท าประโยชน์ แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
Harmony                         มีความเป็นเอกภาพ ประสาน เป็นหนึ่งเดียว 
Integrity                           มีความซื่อสัตย์ มั่นคง ในคุณธรรม 
Determination                 มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มุมานะ 
Originality                      มีความคิดริเริ่ม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร 
Leadership                    มีความเป็นผู้น า 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
มีคุณธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกร การสอนแทรกในรายวิชาต่างๆ จัดอบรมประจ าปี

เกี่ยวกับวิชาชีพ 
ใฝุรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สืบค้นวารสาร วิชาการ หรืองานวิจัย เพ่ือจัดท า

โครงงานที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
มีวินัย ส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

มอบหมายงาน และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

ยอมรับความคิดเห็น ที่แตกต่าง การท ากิจกรรมกลุ่ม สอดแทรก อภิปรายในชั้นเรียน  
 

มีภาวะผู้น า ด้านงานวิศวกรรม การท ากิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอผลงาน เป็นผู้น าและผู้
ตามโดยใช้สื่อการสอน  ๒ ภาษา 
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๗๙ 
 

 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ (แสดงในภาคผนวก ๓) 

 
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO1  ก าหนด คิดวิธี และแก้ไข
ปัญหาวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก ก า ร ท า ง
วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
 

การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การจ าลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การท าการทดลอง, การ
อภิปราย, การมอบหมายงานและ
โครงงาน 
 

การสอบข้อเขียน , การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล, การท า
รายงาน , การสังเกตการณ์
น าเสนอผลงาน 

PLO2  ประยุกต์การออกแบบเชิง
วิศวกรรม เพ่ือให้ได้ผลงานที่ตรง
กับความต้องการโดยค านึงถึงด้าน
ส า ธ า รณ สุ ข  ค ว า มปล อดภั ย 
ส วั สดิ ก า ร  ร ว มทั้ ง ปั จ จั ยทา ง
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม 
และวัฒนธรรมทั่วโลก 

การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจ าลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การอภิปราย, การระดม
ความคิด,  การมอบหมายงานและ
โครงงาน 
 

การสอบข้อเขียน , การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล, การท า
รายงาน , การสังเกตการณ์
น าเสนอผลงาน 

PLO3  สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อผู้ฟังท่ีหลากหลาย 

การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจ าลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การอภิปราย,  การระดม
ความคิด 
 

การสอบข้อเขียน , การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
สังเกตการท างานเป็นกลุ่ม, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล, การท า
รายงาน, การสังเกตการน าเสนอ
ผลงาน 

PLO4  มีความตระหนักใน
จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความ
รับผิ ดชอบต่ อวิ ช าชีพ  ในการ
ตั ด สิ น ใ จต่ อ สภ า วก า ร ณ์ ท า ง
วิศวกรรม ซึ่งต้องค านึงถึงผลจาก
การแก้ปัญหาที่กระทบต่อบริบท
ทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 

การบรรยาย , การแก้ปัญหา , 
กรณีศึกษา , การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ , การจ าลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การอภิปราย, การระดม
ความคิด, การมอบหมายงานและ
โครงงาน 
 

การสอบข้อเขียน , การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
สังเกตการท างานเป็นกลุ่ม, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล, การท า
รายงาน , การสังเกตการณ์
น าเสนอผลงาน, การเข้าเรียน
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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๘๐ 
 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO5  ท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  มี ภ า ว ะ ผู้ น า  
ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เข้า
เปูาหมายตามที่วางแผนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

การบรรยาย, การสาธิต, กรณีศึกษา
, การเรียนรู้จากประสบการณ์, การ
จ าลองสถานการณ์, การท าการ
ทดลอง, การอภิปราย, การระดม
ความคิด, การมอบหมายงานและ
โครงงาน 
 

การสอบข้อเขียน , การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
สังเกตการท างานเป็นกลุ่ม, การ
ท ารายงาน, การสังเกตการณ์
น าเสนอผลงาน 

PLO6  พัฒนาและด าเนินการ
ทดลอง ได้อย่างเหมาะสม มีการ
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลและ
การตัดสินเชิงวิศวกรรมเพ่ือน าไปสู่
การสรุปผล 

การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การจ าลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การท าการทดลอง, การ
อภิปราย, การระดมความคิด, การ
มอบหมายงานและโครงงาน 
 

การสอบข้อเขียน , การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล, การท า
รายงาน , การสังเกตการณ์
น าเสนอผลงาน 

PLO7  หาความรู้และประยุกต์
ความรู้ใหม่ๆ ตามความต้องการ  
โ ด ย ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
เหมาะสม 

การบรรยาย, การสาธิต, การ
แก้ปัญหา, กรณีศึกษา, การเรียนรู้
จากประสบการณ์, การจ าลอง
สถานการณ์, การศึกษาดูงานนอก
สถานที่, การท าการทดลอง, การ
อภิปราย, การแก้ปัญหา, การระดม
ความคิด, การเรียนรู้แบบอิสระ, 
การมอบหมายงานและโครงงาน 
 

การสอบข้อเขียน , การ
สังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, การ
สังเกตการณ์อภิปรายผล, การท า
รายงาน , การสังเกตการณ์
น าเสนอผลงาน 
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หมวดที่ ๕.     
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา             
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี และที่
เกี่ยวข้อง  
      ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ซึ่งมีแต้มประจ า ดังนี้   

 
สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า    

                  สัญลักษณ์           แต้มประจ า 
           A    ๔.๐๐ 
           B +   ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +   ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +   ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐   
  
 สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ า 
      ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ์   ความหมาย 

AU การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
I รอการประเมินผล (Incomplete) 
P การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
S พอใจ (Satisfactory) 
T การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
W ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
O โดดเด่น (Out Standing) 

 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๘๒ 
 

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

และหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพ
ภายในคณะ โดยมีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) เป็นอย่างน้อยโดยด าเนินการ
ทั้งการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชา ภาควิชาด าเนินการโดย
มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชา
ในหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อสิ้นภาคการศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาที่คณะกรรมการ
หลักสูตรก าหนด  โดยการสุ่มประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน โดยมีแนวทางการ
ทวนสอบระดับรายวิชา ดังต่อไปนี้  

๒.๑.๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 คณะกรรมการหลักสูตร ทวนสอบความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา 
(Course Learning Outcomes: CLOs) กับวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 
Outcome: PLOs) ในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ : 

๑) การตรวจสอบข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดหรือไม่  
๒) การทวนสอบความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือการประเมิน ที่สอดคล้องกับที่ก าหนด

ในรายละเอียดของรายวิชา  
๓) การทวนสอบความเหมาะสมของการตรวจให้คะแนนจากสมุดค าตอบของนักศึกษา ที่มา

ของเกรด และกระบวนการตัดเกรด แบบฟอร์มการให้คะแนน  
๔) การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ  
๕) การพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา  
๖) การพิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมาย และประเมินรายงาน โครงงานและอ่ืนๆ 

ที่ให้ผู้เรียนท า  
๗) การตรวจสอบผลการสอบ ผลการประเมินการท าโครงงาน การท าปฏิบัติการ การฝึกงาน

และ/หรือการส ารวจภาคสนามของนักศึกษา  
๘) การตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)  
๙) การตรวจสอบการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา  
๑๐) การตรวจสอบรายงานและหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษา  
๑๑) การตรวจสอบการประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา (มคอ.๓ และ ๔)  
๑๒) การตรวจสอบการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) 

๒.๑.๑.๒ การทวนสอบการประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนของอาจารย์  
  คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ : 

๑) วิธีการสอน 
๒) การจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกห้องเรียน  
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๓) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ  
๔) การทวนสอบข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  
๕) การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา  
๖) การสังเกตพฤติกรรมและการตอบโต้รวมทั้งการสะท้อนคิดของนักศึกษา 

๒.๑.๑.๓ การทวนสอบจากการสัมภาษณ์อาจารย์  
   คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การรายงานรายวิชาของอาจารย์
ผู้สอนและ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
๒.๒.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

  การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ภาควิชา ด าเนินการทวนสอบภาพรวมของหลักสูตรตลอดการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบการบริ หาร
และด าเนินการของหลักสูตร ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education 
Objectives: PEOs) และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) และ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการรายงานผลการใช้หลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตร และน ามาใช้ปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทบทวน ตรวจสอบผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา  และเม่ือครบเวลาการใช้หลักสูตรควรมีการทวนสอบหลักสูตรโดยการประเมินและรวบรวมผลจากผู้มี
ส่วนร่วมในการใช้หลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยอาศัยเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร 
เป็นต้น โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีแนวทางและวิธีการดังนี ้

๑) การประเมินตนเองโดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (Senior Exit Survey) เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรก าหนด (PLOs) 

๒) การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา (นักศึกษาทุกชั้นปี) 

๓) การประเมินและติดตามผลบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส ารวจภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิต (ภายใน ๑ ปี)  โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า 
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

๔) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น 
การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ 

๕) การประเมินคุณภาพหลักสูตร ( เมื่อครบวงรอบ) เช่น มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า มาประเมินหลักสูตร มีการประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษา
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๘๔ 
 

 

นั้นๆ มีการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนตาม
หลักสูตร เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร มีการด าเนินการดังนี้ 
ภาควิชาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร โดยมีหน้าที่ 

(๑) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา/
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

(๒) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบระดับรายวิชาประจ าภาคการศึกษาและระดับ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้เกี่ยวข้อง  

(๓) ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียม
และแจ้งให้ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ 
หรือคะแนนส่วนอ่ืนๆ และก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา  

(๔) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(๕) จัดท ารายงานสรุปผลการทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรจากภาควิชาเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้  

๑. สอบได้จ านวนหน่วยกิต ครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ 
๓. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
 
๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
ในกรณีต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใดๆ นักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย
ท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของตนเองในหนังสือ ยื่นหนังสือได้ที่งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐๒-๘๘๙๒๑๓๘ ทั้งนี้ ยื่นอุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น เมื่อได้รับหนังสือ
อุทธรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล จะแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับจาก
วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ คณะกรรมการด าเนินการวินิจฉัยและแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ
โดยเร็ว 
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๘๕ 
 

 

หมวดที่ ๖.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ เทคนิควิธีการสอน การ

ใช้สื่อการวัดและการประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดท ารายละเอียดรายวิชา ตลอดจนการจัดท าแผน 
และเทคนิคการสอน 

๑.๒ การชี้แจงบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดเตรียมคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือการอ้างอิง 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัย ดังนี้  
๑. มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์เกี่ยวกับการเรียน

การสอนทั่วไป 
๒. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล 
๓. จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๔. ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การประชุม การอบรมและสัมมนา เช่น การเพ่ิมความรู้ด้านการเรียนการ

สอน ประเมินผล และเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

๕. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
๖. การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการในระดับประเทศและ

นานาชาติ 
๗. สนับสนุนให้ขอผลงานทางวิชาการตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกโดยอนุญาตให้ลาศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ การให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้น 
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๘๖ 
 

 

 หมวดที่ ๗.   การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

๑. การก ากับมาตรฐาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์

การด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษา (Criteria for Educational Performance Excellence หรือ EdPEx) 
และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET (Accreditation Board for Engineering 
and Technology: ABET) มีนโยบายให้ปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่มุ่งเน้น 
Outcome Based Education และการบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์  และ เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA/ABET  โดยมีคณะกรรมการประจ าส่ วนงานคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารงานของหลักสูตรใน
ภาพรวม  การควบคุมดูแลระดับภาควิชาท าหน้าที่โดยคณะกรรมการภาควิชา  และคณะกรรมการหลักสูตรเป็น
ผู้ท าหน้าที่บริหารหลักสูตร  ติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
๑) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคระกรรมการการอุดมศึกษา 
๒) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
 
๒. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ จากอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา  ๔ ปี และ
ภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตามความต้องการและความคาดหวัง
ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สถานประกอบการ ที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ท างาน งานบริหารการศึกษาด าเนินการจัดงาน 
Jobfair ทุกปีการศึกษา โดยเรียนเชิญสถานประกอบการและศิษย์เก่าที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการเข้า
ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง   

ส าหรับผลการประเมินและความต้องการและความคาดหวัง ผลการประเมิน Student Outcome 
และ การประเมิน Program Educational Objective จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือน าข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
๑) ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ส าเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
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๒) ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม          
อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม             
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
๓. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร และการสร้างกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  

๑. กระบวนการรับนักศึกษา ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในการคัดเลือกจากระบบ T-CAS โดยมี
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของนักศึกษา คณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ  เช่น ผลคะแนนการสอบ (คะแนน O-
Net, GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญา การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความ
พร้อมทางสุขภาพกาย  โดยในทุกปีการศึกษาจะสรุปผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป 

๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแนะแนวเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในการเยี่ยมชมคณะผ่านกิจกรรมการ
จัดงานเปิดบ้าน (Open House) กิจกรรมค่ายวิชาการของทุกสาขาวิชา มีส่วนช่วยจูงใจให้ผู้ที่จะมาเป็นนักศึกษา
ในอนาคตสนใจและอยากเข้าศึกษาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการให้นักศึกษา นอกจากนี้ ส าหรับนักศึกษาที่ผ่าน
กระบวนการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยการปรับ
พ้ืนฐานด้านวิชาการก่อนการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือสร้างความผูกพันกับนักศึกษาและเป็นกลไกที่สนับสนุน
นักศึกษาด้านการเรียนการสอน 

๓. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เห็นความส าคัญของ
กระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  และตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ABET เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานและสมาชิก
ชมรมต่างๆ  มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนั กศึกษาทุกระดับ เช่นกิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมค่ายทางวิชาการ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 
เช่น การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกงานภาคฤดูร้อน การท างานโครงการจากโจทย์จริงของ
สถานประกอบการเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน  

๔. การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบสนับสนุนและการให้
ค าแนะน านักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน  ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง ต่อภาคการศึกษา อาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษา
ไว้หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาปรึกษาด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตต่าง ๆ กรณี
ที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง 
การให้ค าแนะน าด้านการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา 

 
 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๘๘ 
 

 

๕. ระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา  
นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน ทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมินสามารถอุทธรณ์ได้

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชานั้น ๆ หรือยื่นใบค าร้องเป็นหนังสือเพ่ือเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ 

นอกจากนี้ หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
๑) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ส าเร็จการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ 
๒) แต้มเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปีที่ ๑ – ๔ ทุกปีการศึกษา  ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ จาก ๔.๐๐ 
๓) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๔) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

๔. อาจารย ์
๑ ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินการรับสมัครอาจารย์ใหม่  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครจากนั้นคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
โดยมีกระบวนการในการบรรจุ คัดเลือก บุคลากรใหม่สายวิชาการ ด้วยวิธีการคัดเลือกจากนักเรียนทุน หรือการ
ประกาศรับสมัครทั่วไปที่ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและด าเนินการคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ โดยเน้นการทดสอบด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง เช่น 
ต าแหน่งอาจารย์ จะมีการทดสอบด้านการสอน จากคณะกรรมการคัดเลือกที่มีองค์ประกอบมาจากคณบดี รอง
คณบดีฝุายบริหารและทรัพยากรบุคคล หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ในภาควิชาที่เก่ียวข้อง 

 
๒  การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการตั้งแผนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ -วิชาชีพ โดยสามารถเข้าร่วมการประชุม/
สัมมนา/ฝึกอบรม ตามสายอาชีพ หรือหัวข้อที่มีความสนใจโดยบุคลากรของคณะสามารถเลือกพัฒนาตนเองใน
หัวข้ออ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสมของภารกิจ ความสนใจรายบุคล และคณะยังมีการส ารวจและตรวจสอบ
คุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆ 
เช่น หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้ากลุ่มสาขา/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมสัมมนามา
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พัฒนาในงานที่รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ คณะสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ท างานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร โดยเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้ 

๒.๑  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดท าแผนการ
สอน การสร้างหลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลการสอน การใช้สื่อการสอน การสัมมนาเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนด้านการพัฒนาวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล “การเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง : ครูศิษย์” อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการโครงการ Talent Mobility” การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร AUN-QA  และ โครงการอบรมแนะน าการใช้ระบบบันทึกภาระงานของบุคลากร (MU work 
Points) การพัฒนางานวิจัยและด้านการให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา  

๒.๒  การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป็นการ
พัฒนาเพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ท างานและเป็นการสร้างเครือข่ายในสายงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งท าให้บุคลากรเกิด
การท างานอย่างมีส่วนร่วม อาทิ  โครงการสัมมนาเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR 
Policy)  โครงการพัฒนานักสร้างสุของค์กร โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โครงการสุขในกับการท างาน  

๒.๓  การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร /ภาวะผู้น า /วัฒนธรรมองค์กร/ความผูกพันองค์กร เช่น 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 
(MU-EDP) การจัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ รวมถึงท าให้บุคลากรซึ่ง
แต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ภายใต้
เปูาหมายเดียวกันคือ การช่วยกันพัฒนาคณะฯ ให้น่าอยู่ มีบรรยากาศในการท างานที่ดียิ่งขึ้นการจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานและสร้าง
ประสบการณ์ในการท างานให้กับบุคลากร  

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะในทุกด้าน จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทักษะการท างาน, Soft Skill, การประชุมศึกษาดูงาน, 
การสร้างความร่วมมือ เป็นต้น  เพ่ือให้คณะนั้นสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของคณะอย่าง
แท้จริงยิ่งขึ้น และบุคลากรสามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาพัฒนาการปฏิบัติงานและสนับสนุนพันธกิจ 
ที่มุ่งสร้างนวัตกรรม การวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับโลก อีกทั้ง คณะมีการด าเนินงานตามระบบ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนความต้องการของคณะภายใต้แผนกลยุทธ์ เริ่มด าเนินงานโดยงานยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ มีการทบทวนแผนทุก ๖ เดือนและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการที่จะไปประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ทุน
สนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการท า
ผลงานทางวิชาการส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๓. การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยได้จัด

โครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่จะไปประชุม
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๙๐ 
 

 

วิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการส าหรับการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๔. การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อสถาบัน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ น ากระบวนการประเมินความผูกพันของบุคลากรแบบออนไลน์เพ่ือส ารวจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มเพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความผูกพันให้
เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม  และความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรมาขับเคลื่อนความผูกพัน
และเสริมสร้างความสุขขององค์กร โดยเริ่มวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารมีการอบรม
หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง(MU#AMP) เพ่ือพัฒนาผู้น าระดับหัวหน้าส่วนงาน โครงการพัฒนา
หัวหน้าภาควิชา (MU#HDP) เพ่ือพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา และหลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU#SUP) และโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 
(MU#EDP) ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรมีการปลกูฝังในเร่ืองวฒันธรรมองค์กร  นอกจากน้ีคณะฯยังมีการจัดกิจกรรมท่ีเป็น
การเสริมสร้างความผูกพัน เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรู้สึกว่าตนเอง
เป็นเจ้าของคณะฯ ร่วมกัน โดยการจัดให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคณะฯ เช่น 
การปลูกต้นไม้รอบอาคาร การทาสีภายในอาคารเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตน เอง
เป็นเจ้าของคณะฯ แล้ว ยังท าให้บุคลากรซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาท า
กิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

 ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
๑) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนแบบ 

Outcome Based Education ด้านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
๒) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ใช้หลักการ Backward Curriculum design ก าหนดหลักสูตรและบริการ โดยน าความต้องการของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นโยบายรัฐบาล 
ระเบียบ/ข้อบังคับ/เกณฑ์ ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครองและลูกค้า
อ่ืนๆ ความพึงพอใจของศิษย์เก่าและลูกค้ากลุ่มต่างๆ การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) และ
การประเมินหลักสูตร มาก าหนดหลักสูตรและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ Outcome based 
Education และเกณฑ์มาตรฐาน ABET แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้ มี
กระบวนการทบทวน Program Educational Objectives (PEOs) โดยคณะกรรมการ Industrial Advisory 
Board (IAB) รวมทั้งการประเมินและทบทวนหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดย Currently enrolled students, 
Program faculty, Program alumni, Industrial Advisory Board (IAB), Faculty Committee/Dean และ 
Employers และน าผลการประเมินทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  
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๙๑ 
 

 

กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ใช้วงจรคุณภาพ PDCA และ 
SIPOC เป็นพ้ืนฐานส าหรับควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือขับเคลื่อนให้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบหลักสูตรและการบริการที่ดีให้แก่นักศึกษา และเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้ประสบ
ความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
๑) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนให้นักศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องชมรมและจัดกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสืบค้นผ่านช่องทาง เว็บ
ไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เว็บไซด์งานบริหารการศึกษา facebook งานบริหารการศึกษา นอกจากนี้ คณะ
วิศวกรรม ศาสตร์ยังสนับสนุนการสืบค้นสารสนเทศ ที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล  ดังนี้ 

(๑) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์  
(๒) เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย  การ
จัดบริการร้านอาหาร ระบบสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ  

 (๓) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  มีหนังสือ/ต าราด้านวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 
๒๑,๘๗๑ เล่ม และรายการเอกสารสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ E-Book จ านวน ๓๘,๙๓๕ เล่ม  
E-Journals จ านวน ๓,๒๔๘ เล่ม Conference Publications จ านวน ๒๘,๔๐๔ ฉบับ Reference Work 
Entry จ านวน ๙,๖๑๘ ฉบับ Conference Proceedings จ านวน ๑,๘๐๖ ฉบับ  Reference Work  จ านวน 
๔๐ ฉบับ  และ Protocol จ านวน ๓๖ ฉบับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ระบบไร้สายงานทะเบียนนักศึกษาการให้บริการของเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษา การจัดบริการร้านอาหาร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ระบบสาธารณูปโภคของคณะวิศวกรรมศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยด้าน
การให้ค าปรึกษา ด้านปัจจัยสนับสนุนที่มาจากอุปกรณ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจะ
ด าเนินการเสนอต่องานอาคารและสถานที่เพ่ือพิจารณาปรับปรุง กรณีต้องการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน จะ
ด าเนินการปรับปรุงแผนการจัดซื้อเพ่ิมเติม หากไม่เร่งด่วนจะน าไปบรรจุในแผนการจัดซื้อของปีถัดไป 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้
๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๒) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๓ 

X X X X X 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(๕) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(๗) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

X X X X X 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

X X X X X 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า ๓.๕ จาก 
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๒) ระดับความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

    X 
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๙๓ 
 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
(๑๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ ๘๐ มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

 
๘. ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการเพิ่มเติมตาม หมวด ๗ ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๖ ดังนี้  

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑. การก ากับมาตรฐาน 

๑) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามแนวทางของคระกรรมการการอุดมศึกษา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

๒) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 

X X X X X 

๒. บัณฑิต      
๑) ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

 
 

   X 

๒) ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิตหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม         
อุตสาหการ   คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ ภ าย ใน
ระยะเวลา ๑ ปี 

    X 

๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต  หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม         
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    X 

๓. นักศึกษา      
๑) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๔  ที่ ส า เร็ จการศึกษา            
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐  

   X X 

๒) แต้มเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกปีการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ จาก ๔.๐๐ 

X X X X X 

๓) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

X X X X X 

๔) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

   X X 
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๙๔ 
 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๔. อาจารย ์      

๑) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ทุกคนได้รับการอบรม
พัฒนาด้านการเรียนการสอนแบบ Outcome 
Based Education ด้านการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 

X X X X X 

๒) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

X X X X X 

๕. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
X X X X X 

๒) ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

X X X X X 
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หมวดที่ ๘.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
- ประเมินเนื้อหารายวิชา โดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินการเรียนการสอน (e-Evaluation 

System) ของมหาวิทยาลัย 
- ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

   
      ๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

- การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาผ่านระบบประเมินการเรียนการ
สอน (e-Evaluation System)  

- สังเกตการณ์ โดยประธานและคณะกรรมการหลักสูตร 
 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

๑) การประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปี 
๒) การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะ 
๓) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต 
๔) การประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้แทนจาก สภา

วิศวกร 
 
๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
      คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
Performance Indicators) ที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๗ ข้อที่ ๗  
 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

๑) คณะกรรมการหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
๒) คณะกรรมการ จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การ

สอน 
๓) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ใช้บัณฑิต และผู้แทนจากสภาวิศวกร พิจารณาและให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
๔) การประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
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๙๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
แบบรายงานข้อมูลหลกัสูตร   

(MU : Template for Degree Profile) 
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ภาคผนวก ๑ แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร  (MU : Template for Degree Profile) 
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

๑. ช่ือหลักสตูร  (ภาษาไทย)  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering 
๒. ช่ือปริญญา      (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
          (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering (Industrial Engineering) 
   ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรี ทางวิชาการ 

จ านวนหน่วยกิต ไม่ต่ ากว่า ๑๔๘ หน่วยกติ 

ระยะเวลาการศึกษา / วงรอบหลกัสูตร หลักสตูร ๔ ปี 

สถานภาพของหลักสูตร และก าหนดการเปดิสอน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา  
(ความร่วมมือกับสถาบันอื่น) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน สภาวิศวกร, ประเทศไทย 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
เปูาหมาย / วัตถุประสงค ์
Purpose / Goals / Objectives 

เป้าหมาย  :   บัณฑิตสามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม        
อุตสาหการที่น าไปท างานร่วมกับวิศวกรและวิชาชีพสาขาอื่นๆ ทั้ง
ด้านการออกแบบ การค านวณ รวมทั้งการดูแล ติดตั้งและควบคุม
ระบบวิศวกรรมอุตสาหการ โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นทางด้าน
วิศวกรรมการผลิตและวัสดุ (Manufacturing and Materials 
Engineering) การจัดการการผลิต (Production Management) 
การวิจัยด าเนินการ (Operations Research) การจัดการการ
ด าเนินงาน (Operations Management) และการจัดการคุณภาพ 
(Quality Management) 
วัตถุประสงค์ 

๑. บัณฑติสามารถออกแบบ ควบคุม และตรวจสอบระบบใน
ภาคการผลติ การบริการ หรือภาครัฐ ภายใต้กฎ ระเบียบทาง
วิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 

๒. บัณฑติสามารถประยุกต์ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิด
สร้างสรรค์ การคิดที่เป็นระบบ และการแก้ปัญญา เพื่อผลิต
นวัตกรรมในการท างาน 

๓. บัณฑติสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผลในต าแหน่ง
ผู้น าองค์กรที่สามารถจดัการทรัพยากรต่างๆ ภายใต้ความเสี่ยงและ
การเปลีย่นแปลง 
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๔. บัณฑติสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาต่อใน
หลักสตูรที่มรีะดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่สูงขึ้นทาง
วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ หรือสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรยีน ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยการผสมผสาน
เนื้อหาการเรียนทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และการฝึกงานทาง
วิศวกรรม ณ สถานประกอบการในภาคการผลิต การบริการ หรือ
ภาครัฐ 

ระบบการศึกษา ทวิภาค มีการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาชีพสามารถประกอบได ้ ๑. ต าแหน่งงานทางวิศวกรอุตสาหการส าหรับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในสายงานด้านการผลิตและการบริการ  

๒. นักวิชาการ/นักวิจัย ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
การศึกษาต่อ หลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต และ

สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรให้มีความสามารถในการบูรณาการและ
ประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นผู้เรียน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาเรียนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และบริบทของสังคม
โลกเนื้อหาเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ   
ในการจัดการเรียนการสอน   

การบรรยาย,การสาธิต, การเล่าเรื่อง, การสอบสวน, การแก้ปัญหา, 
กรณีศึกษา, การเรียนรู้จากประสบการณ์, การจ าลองสถานการณ์, 
การศึกษาดูงานนอกสถานที่, การท าการทดลอง, การสอนที่
สอดแทรกปฏิสัมพันธ์, การอภิปราย, การแก้ปัญหา, การระดม
ความคิด, การเรียนรู้แบบอิสระ, การมอบหมายงานและโครงงาน 
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กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติ   
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

การสอบข้อเขียน, การสอบปากเปล่า, การสังเกตการณ์ฝึกปฏิบัติ, 
การทดสอบย่อย, การสังเกตการท างานเป็นกลุ่ม, การสังเกตการณ์
อภิปรายผล, การท าการบ้าน, การท ารายงาน, การสังเกตการณ์
น าเสนอ ผลงาน, การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน, การ
ท าออกแบบส ารวจ 

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences • การมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม : ความสามารถในการประยุกต์
หลักการของจรยิธรรม และการเคารพในความแตกตา่งด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

• การคิดเชิงวิพากย์และความคิดสร้างสรรค์: ความสามารถใน
การวิเคราะห์และประเมินข้อมลูและแนวคิดจากมุมมอง
ต่างๆ ในการตดัสินและการสรา้งสรรค์แนวคิดใหม่ 

• การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล : ความสามารถในการสื่อสารกับ
ผู้อื่นที่มีความหลากหลายในเช้ือชาติและวัฒนธรรมอยา่งมี
ประสิทธิผล 

• การท างานเป็นทีม  :  ความสามารถในการท างานในทีมงานท่ีมี
ลักษณะสหสาขาวิชาชีพได้อย่างประสบความส าเรจ็ 

• ความรู้เชิงดิจิทัล : ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมในการท างาน 
• ความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก : 
ความสามารถในการประยุกต์การท างานได้ทั้งในบริบทของ
ประเทศไทยและสากล 
 

Subject-specific Competences การมีจริยธรรมทางวิชาชีพ :  ความสามารถในการปฏิบัตติาม
จริยธรรมของวิชาชีพวิศวกรรม 

ความรู้ : ความสามารถในการมีความรู้เฉพาะทางในด้าน
กระบวนการและเทคโนโลยีทางการผลิตและวัสดุ ระบบ
อัตโนมัติ การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการ
ทางวิศวกรรม การวางแผนและควบคุมการผลติ การ
ออกแบบและปรับปรุงการท างาน วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
วิศวกรรมความปลอดภัย การควบคุมและประกันคณุภาพ 
และการวเิคราะห์ประเมินผล 

วิธีการ : ความสามารถในการออกแบบ พัฒนา ด าเนินการ และ
ปรับปรุงระบบที่ประกอบด้วยคน วัสดุ ข้อมูล อุปกรณ์และ
พลังงานในสายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
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การประยุกต์ :  ความสามารถในการท างานเชิงอุตสาหกรรมใน
สายงานด้านการผลิตและการบริการ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 
PLOs ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะมีความสามารถดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมเชิงซ้อน โดยการ
ประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหา
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 

2. ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต เพื่อให้ได้
ผลงานที่ตรงกับความต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก 

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตาม
บทบาทของวิศวกร 

4. ปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 
ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่ต้องตัดสินใจโดย
ค านึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 

5. ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  ส่งเสริม
ความร่วมมือที่ดีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้
เข้าเปูาหมายตามที่วางแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 

6. พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ได้อย่าง
เหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลและการ
ตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการสรุปผล  

7. หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/
หรือศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามความต้องการ  โดยใช้กล
ยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 
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ภาคผนวก  ๒ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
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ตารางภาคผนวก ๒    
๒.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs) 

PLOs* 
Program Learning Outcomes (PLO) 

SubPLOs** 
Performance Indicators (PI) 

๑. ก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรม
เชิ ง ซ้ อน  โ ดยกา รประยุ ก ต์ ห ลั ก กา รทา ง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
และสามารถบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 

๑.๑ ระบุปัญหาเชิงวิศวกรรม ที่แสดงความเข้าใจหลักการ 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

๑.๒ เลื อกวิธี การแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ/หรือคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสม 

๑.๓ แก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมด้วยวิธีการ ที่เหมาะสม เพ่ือหา
ค าตอบภายใต้กรอบข้อจ ากัดที่มี 

๒. ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน 
และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
และการผลิต  เพ่ือให้ได้ผลงานที่ตรงกับความ
ต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐ 
ศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก 

๒.๑ ระบุข้อก าหนดการออกแบบเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ
และการผลิต ที่ประกอบด้วย ความต้องการ และ
ขอบเขตในการออกแบบ 

๒.๒ ออกแบบวิธีการควบคุมการด าเนินการโดยใช้หลักการ
ทางวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดการออกแบบ 

๒.๓ ด าเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จ โดยใช้หลักการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต และแสดงผล
วิเคราะห์การออกแบบตามข้อก าหนดการอกกแบบ 

๓. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
การผลิต เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของ
วิศวกร 

๓.๑ เขียนรายงานเพ่ือแสดงการแก้ปัญหาทางเทคนิค ได้
ตามรูปแบบและศัพท์ เทคนิคมาตรฐานทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 

๓.๒ ใช้สื่อเทคนิคต่างๆ เพ่ือการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
๓.๓ น าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ และ/หรือเชิงวิชาชีพ ต่อ

ผู้ฟังทุกกลุ่ม ทั้งในและ/หรือนอกชั้นเรียน 
๔. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และ

ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
และการผลิต ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่
ต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อ
บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์
ทั่วโลก 

๔.๑ ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ ที่
เกีย่วข้องกับความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๔.๒ วิเคราะห์และประเมินมุมมองในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่กระทบต่อบริบททางด้าน
สังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก 

๕. ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  
ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้เข้าเปูาหมายตามที่วางแผนและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

๕.๑ ปฏิบัติตนในการร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของทีมในสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต หรือสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการท างานใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๕.๒ ปฏิบัติตนร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้
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๑๐๓ 
 

 

PLOs* 
Program Learning Outcomes (PLO) 

SubPLOs** 
Performance Indicators (PI) 

อย่างเหมาะสม เพ่ือบรรลุเปูาหมายในการท างานของกลุ่ม 
๖. พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/

หรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการและการ
ผลิต ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพ่ือ
การสรุป 

๖.๑ วางแผนและท าการทดลองที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม   
อุตสาหการและการผลิต ได้สอดคล้องกับลักษณะงาน 

๖.๒ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองได้
สอดคล้องกับที่ ได้วางแผนไว้  โดยใช้หลักการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 

๗. หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิง
วิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 

๗.๑ สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เ พ่ือหาค าตอบ และ/หรือเรียนรู้ ในการ
แก้ปัญหาใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
และการผลิต หรืองานวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 

๗.๒ ระบุประเด็นที่ส าคัญในหัวข้อปัจจุบันที่ยังเป็นข้อ
ถกเถียงเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม    
อุตสาหการและการผลิต หรือวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 

* PLOs = SOs 
** SubPLOs = PI 

 
๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา (Graduate Attributes : Mahidol University) 

PLOs* 
Program Learning Outcomes (PLO) 

รู้แจ้ง รู้จริง
ทั้งด้านกว้าง
และด้านลึก 
(T-Shaped: 
Breadth & 

Depth) 

มีทักษะ 
ประสบการณ์ 

สามารถแข่งขัน
ได้ระดับโลก 
(Globally 
Talented) 

มีจิตสาธารณะ 
สามารถท า
ประโยชน์ให้

สังคม (Socially 
Contribution) 

กล้าคิด กล้าท า กล้า
ตัดสินใจสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ในทางที่
ถูกต้อง 

(Entrepreneurially 
Minded) 

๑. ก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรม
เชิ ง ซ้ อน  โ ดยการประยุ กต์ หลั กกา รทา ง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
และสามารถบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต 

    

๒. ประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน 
และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ
และการผลิต  เพ่ือให้ได้ผลงานที่ตรงกับความ
ต้องการโดยค านึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุข 
ความปลอดภัย สวัสดิการ รวมทั้งปัจจัยทาง
เศรษฐ  ศาสตร์  สิ่ ง แวดล้ อม  สั งคม  และ
วัฒนธรรมทั่วโลก 
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๑๐๔ 
 

 

PLOs* 
Program Learning Outcomes (PLO) 

รู้แจ้ง รู้จริง
ทั้งด้านกว้าง
และด้านลึก 
(T-Shaped: 
Breadth & 

Depth) 

มีทักษะ 
ประสบการณ์ 

สามารถแข่งขัน
ได้ระดับโลก 
(Globally 
Talented) 

มีจิตสาธารณะ 
สามารถท า
ประโยชน์ให้

สังคม (Socially 
Contribution) 

กล้าคิด กล้าท า กล้า
ตัดสินใจสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ในทางที่
ถูกต้อง 

(Entrepreneurially 
Minded) 

๓. สื่อสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังที่มีความ
เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการและ
การผลิต เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของ
วิศวกร 

    

๔. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ
และการผลิต ส าหรับสถานการณ์เชิงวิศวกรรม ที่
ต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อ
บริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์
ทั่วโลก 

    

๕. ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  
ส่งเสริมความร่วมมือที่ดีเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้เข้าเปูาหมายตามที่วางแผนและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

    

๖. พัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/
หรือที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการและการ
ผลิต ได้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพ่ือ
การสรุป 

    

๗. หาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิง
วิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 
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๑๐๕ 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ๓ 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

PLOs กับ มคอ. ระดับที่ ๒ (ปริญญาตรี) 
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๑๐๖ 
 

 

ตารางภาคผนวก ๓   
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.ระดับที่ ๒ (ปริญญาตรี)หรือ 
PLOs กับ มคอ.๑ ในกรณีที่มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ /มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

 
TQF Level 2 / TQF 1 Graduates 

Competencies / Skills / LOs 
PLO 

1 2 3 4 5 6 7 
 Competency / skill 1   : Moral 
(Ethics and Moral) 

       

1.1 เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสัตย์สุจริต 

    
 

   

1.2 มีวินัยตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

    
 

   

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

     
 

  

1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

    
 

 
 

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

    
 

   

Competency / skill 2   : Knowledge        
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรม ศาสตร์ ที่เกีย่วขอ้งและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 
 

 
 

    
 

 
 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่ีส าคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 
 

 
 

    
 

 
 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

    
 

 
 

2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
 

 
 

    
 

 
 

2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

 
 

 
 

    
 

 
 

Competency / skill 3   : Cognitive        

3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี        

3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

       

3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

    
 

 

3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
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TQF Level 2 / TQF 1 Graduates 
Competencies / Skills / LOs 

PLO 
1 2 3 4 5 6 7 

สร้างสรรค์ 
3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

  
 

     
 

Competency / skill 4   : Communication  
 (Interpersonal Skills and Responsibility)  

       

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ใน
สาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

  
 

 
 

    

4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

  
 

 
 

  
 

  

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

       
 

4.4 รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย 
ท้ังงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ 

     
 

  

4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

    
 

   

Competency / skill 5   : ICT 
(Numerical Analysis, Communication and Information 
Technology) 

       

5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างด ี

       
 

5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
 

     
 

 

5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   
 

    
 

5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

   
 

    

5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ 
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ภาคผนวก  ๔ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

 
๔.๑   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(แสดงด้วยสัญลักษณ์ I, R, P, M) 
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ตารางภาคผนวก ๔.๑    
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

The Curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
Table 3.1: Curriculum Mapping Course contribution to PLOs 
 

Nu
m

be
r 

Course 
Codes 

Course Titles Credits 
Program Learning Outcomes 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

1st year semester 1 
1 มมศท  ๑๐๑ 

MUGE 101 
การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
General Education for Human 
Development 

2 (1-2-3)   
I/R  I  I 

 มมศท  ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์  
Social Studies for Human 
Development 

3 (2-2-5)   
I/R  I  I 

 มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์   
Arts and Sciences for Human 
Development 

2 (1-2-3)   

I/R  I  I 

 ศศภอ ๑๐๓-๐๕ 

LAEN 103-105 
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓  
English Level 1-3 

3 (2-2-5)   
I     

 วทคณ ๑๑๕ 
SCMA 115 

แคลคูลัส                    
Calculus 

3 (3-0-6) 
I 

 
   I  

 วทฟส๑๑๐ 
SCPY110 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics Laboratory 

1 (0-3-1) 
R/P R/P I  I R/P  

 วทฟส๑๕๑ 
SCPY151 

ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ 
General Physics I   

3 (3-0-6) 
I I   I   

 วศคก๑๐๒ 
EGME102 

เขียนแบบวิศวกรรม    
Engineering Drawing 

3 (2-3-5) I  
  I   

 วศอก๑๐๑  
EGIE101 

ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน  
Basic Engineering Practice 

2 (1-3-3) 
 I/P      
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Nu
m

be
r 

Course 
Codes 

Course Titles Credits 
Program Learning Outcomes 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

1st year semester 2 
 มมศท ๑๐๑  

MUGE 101 
การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  
General Education for Human 
Development 

2 (1-2-3) 
  I/R  I  I 

 มมศท ๑๐๒  
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์
Social Studies for Human 
Development 

3 (2-2-5) 

  I/R  I  I 

 มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 
 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์   
Arts and Sciences for Human 
Development 

2 (1-2-3) 

  I/R  I  I 

 ศศภอ ๑๐๔-๐๖  

LAEN 104-106 
ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ 
English Level 2-4 

3 (2-2-5) 
  I     

 วทคม ๑๑๕  
SCCH 115 

เคมีทั่วไป   
General Chemistry 

3 (3-0-6) 
I I    I  

 วทคม ๑๑๘ 
SCCH 118 

ปฎิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory 

1 (0-3-1) 
R/P R/P I  I R/P  

 วทคณ ๑๖๕ 
SCMA 165 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential Equations 

3 (3-0-6) 
I     I  

 วทฟส ๑๕๒ 
SCPY 152 

ฟิสิกส์ทั่วไป ๒                             
General Physics II 

3 (3-0-6) 
I I    I  

 วศคพ ๑๑๑ 
EGCO 111 

การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
Computer Programming 

3 (2-2-5) 
I     I I 

 วศอก ๑๐๓   
EGIE 103 

วัสดุวิศวกรรม 
 Engineering Materials 

3 (3-0-6) 
R I    I  

 วทฟส ๑๒๐ 
SCPY 120   

ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ 
Physics Laboratory II 

1 (0-3-1) 
R/P R/P I   R/P  

  วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์ฯ(กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี) 

General Education Elective: Humanities, 

etc.(Physical Education / Music) 

1 (0-2-1)   
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Nu
m

be
r 

Course 
Codes 

Course Titles Credits 
Program Learning Outcomes 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

2nd year, semester 1 
 วศอก ๒๐๐ 

EGIE 200 
คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร ๑  
Mathematics for Engineering I 

3 (3-0-6) 
R I    I R 

 วศคก ๒๐๙ 
 
EGME 209 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
และวิศวกรรม  
Computer Aided Design and 
Engineering 

2 (1-3-3) 
I I      

 วศคก ๒๒๐ 
EGME 220 

กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3 (3-0-6) 
R       

 วศฟฟ ๒๑๗ 
EGEE 217 

วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 
Fundamental of Electrical 
Engineering 

3 (3-0-6) 
R       

 วศฟฟ ๒๑๘ 
EGEE 218 

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาูเบื้องต้น  
Fundamental of Electrical 
Engineering Laboratory 

1 (0-3-1) 
P       

 วศอก ๒๐๑ 
EGIE 201 

อุณหภาพและของไหลส าหรับวิศวกร
อุตสาหการ  
Thermofluids for Industrial 
Engineer 

3 (3-0-6) 
R I      

 วศอก ๒๐๔  
EGIE 204 

กรรมวิธีการผลิต   
Manufacturing Processes  

3 (3-0-6) 
R I I    I 

 ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Arts of Using Thai Language in 
Communication 

3 (2-2-5) 
  I I    

2nd year, semester 2 
 วศอก ๒๐๕ 

EGIE 205 
ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต  
Manufacturing Process 
Laboratory 

1 (0-3-1) 
R/P R/P R/P    R/P 

 วศอก ๒๐๖ 
EGIE 206 

วิศวกรรมการผลิต  
Production Engineering 

3 (2-3-5) 
R/P R/P I/P    I/P 

 วศอก ๒๐๘ 
EGIE 208 

พื้นฐานกระบวนการออกแบบวัสด ุ
เครื่องมือ และเครื่องจักร 
Fundamentals of Design Process 
for Materials, Tools and 
Machines 

3 (2-3-5) 

R/P R/P R/P    R/P 

 วศอก ๒๖๑  
EGIE 261 

ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
Probability and Statistics 

3 (3-0-6) 
R  I   I  

 วศคก ๒๐๒  
EGME 202 

คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 
Mathematics for Engineers  

3 (3-0-6) 
I I      

 วศคก ๒๐๖  
EGME 206 

ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขส าหรับวิศวกร 
Numerical Methods for Engineers 

3 (3-0-6) 
I/P I/P      

 วศคก ๒๑๓ 
EGME 213 

กลศาสตร์ของวัสดุ ๑  
Mechanics of Materials I 

3 (3-0-6) 
R       
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Nu
m

b
er

 Course 
Codes Course Titles Credits 

Program Learning Outcomes 
PLO 

1 
PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

3rd year, semester 1 
 วศคก ๓๗๑ 

EGME 371 
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑ 
Mechanical Engineering 
Laboratory I 

1 (0-3-1) 
P P      

 วศคร ๓๐๐  
EGID 300 

ปรัชญา จรรยาบรรณและกฎหมาย
ส าหรับวิศวกร  
Philosophys, Ethics and Laws for 
Engineers 

1 (1-0-2) 

    R I  

 วศอก ๓๓๕ 
EGIE 335 

การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ 
Cost Analysis and Budgeting 

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

 วศอก ๓๖๒ 
EGIE 362 

การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม 
Industrial Work Study 

3 (2-3-5) 
R/P R/P R/P     

 วศอก ๓๖๔ 
EGIE 364 

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 
Industrial Engineering Laboratory 

1 (0-3-1) 
R/P R/P    R/P  

 วศอก ๓๗๗ 
EGIE 377 

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
Automation and Industrial Robots 

3 (2-3-5) R/P R/P R/P    R/P 

 วศอก ๓๗๘ 
EGIE 378 

วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
Maintenance Engineering 

3 (3-0-6) 
R R      

  วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 
Industrial Engineering Elective 

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

  วิชาเลือกเสร ี  
Free Elective 

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

3rd year, semester 2 
 วศอก ๓๓๓ 

EGIE 333 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Economy 

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

 วศอก ๓๔๒ 
EGIE 342 

การวิจยัการด าเนินงาน  
Operations Research 

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

 วศอก ๓๖๓  
EGIE 363 

การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

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

 วศอก ๓๖๖  
EGIE 366 

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 
Industrial Plant and Facilities 
Design 

3 (3-0-6) 

R R R R R  R 

 วศอก ๓๗๙ 
EGIE 379 

วิศวกรรมความปลอดภยั  
Safety Engineering 

3 (3-0-6) R R  R    

  วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ 
Industrial Engineering Elective 

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

3rd year, summer 
 วศอก  ๓๐๒  

EGIE  302 
การฝึกงาน 
Engineering  Training 

1 (0-3-1) 
R/P R/P  R/P R/P R/P  
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๑๑๓ 
 

 

 

Nu
m

be r Course 
Codes Course Titles Credits 

Program Learning Outcomes 
PLO 

1 
PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

4th year, semester 1 
 วศอก ๔๓๐  

EGIE 430 
การจัดการอุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร 
Industrial Management for 
Engineers 

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

 วศอก ๔๖๑ 
EGIE 461 

การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
Production Planning and Control 

3 (3-0-6)  R R     R 

 วศอก ๔๗๐ 
EGIE 470 

การประกันคุณภาพ  
Quality Assurance 

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

 วศอก ๔๙๕  
EGIE 495 

หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
Project Topic in Industrial 
Engineering 

1 (0-3-1) 
R/P R/P R/P R/P R/P R/P R/P 

  วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรม 
อุตสาหการ  
Industrial Engineering Elective 

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

4th year, semester 2 
 วศอก ๔๙๖ 

EGIE 496 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
Industrial Engineering Project 

3 (0-9-3) 
M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A 

  วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  
(กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ฯ) 
(General Education Electives 
Human, etc.) 

3 (3-0-6) 

       

  วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาภาษา) 
(General Education Electives 
Languages)  

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

  วิชาเลือกเสร ี  
Free Elective 

3 (3-0-6), 
3 (3-2-5) 
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๑๑๔ 
 

 

Nu
m

be r Course 
Codes Course Titles Credits 

Program Learning Outcomes 
PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตและวัสดุศาสตร ์
 วศอก ๓๐๓ 

EGIE 303 
บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม 
Industrial Packaging 

3 (3-0-6) 
R R     R 

 วศอก ๓๐๔ 
EGIE 304 

การออกแบบเครื่องจักร 
Machine Design 

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

 วศอก ๓๐๕ 
EGIE 305 

การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต  
Product and Production Design 

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

 วศอก ๓๐๖  
EGIE 306 

การขึ้นรูปโลหะ 
Metal Forming 

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

 วศอก ๓๐๗  
EGIE 307 

บทน าอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ 
Introduction to the Internet of Things 

3 (2-3-5) R/P R/P R/P    R/P 

 วศอก ๓๒๑  
EGIE 321 

โลหะวิทยา 
Engineering Metallurgy 

3 (3-2-5) R/P R/P    R/P R/P 

 วศอก ๔๐๒  
EGIE 402 

วิศวกรรมการเชื่อม 
Welding Engineering 

3 (2-3-5) 
R/P R/P R/P    R/P 

กลุ่มวิชาการวิจัยการด าเนินการ         

 วศอก ๓๔๗ 
EGIE 347 

การออกแบบและวิเคราะหก์ารทดลอง 
Design and Analysis of Experiments 

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

 วศอก ๔๔๔ 
EGIE 444 

การจ าลองสถานการณ์ 
Simulation 

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

 วศอก ๔๔๕ 
EGIE 445 

การวิเคราะห์ระบบสินค้าคงคลัง 
Inventory System Analysis 

3 (3-0-6) 
R R     R 

 วศอก ๔๔๖ 
 

EGIE 446 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐใ์นงาน
วิศวกรรม 
Introduction to Artificial Intelligence in 
Engineering 

3 (3-0-6) 

R R     R 

กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต         

 วศอก ๓๕๐ 
EGIE 350 

การวัดและการบริหารผลิตภาพ 
Productivity Measurement and 
Management 

3 (3-0-6) 
R R     R 

 วศอก ๓๕๒ 
EGIE 352 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลติ  
Production Management Information 
Systems 

3 (3-0-6) 
R R     R 

 วศอก ๓๕๓ 
EGIE 353 

การจัดการโครงการ 
Project Management  

3 (3-0-6) 
  R  R   

 วศอก ๔๕๒ 
EGIE 452 

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรม  
Energy and Environmental 
Management in Industry 

3 (3-0-6) 

R R  R   R 

 วศอก ๔๕๑ 
EGIE 451 

การยศาสตร์ 
Ergonomics 

3 (2-3-5) 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๑๕ 
 

 

กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์         

 วศอก ๔๖๐ 
EGIE 460 

โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain 
Management 

3 (3-0-6) 
R R     R 

 วศอก ๔๖๒ 
 

EGIE 462 

การกระจายสินค้าและการจัดการคลังสินค้า 
Physical Distribution and Warehouse 
Management 

3 (3-0-6) 
R R     R 

 วศอก ๔๖๓ 
EGIE 463 

พื้นฐานวิศวกรรมระบบราง 
Introduction to Railway Engineering 

3 (3-0-6) 
R R     R 

 วศอก ๔๖๔
EGIE 464 

การบริหารโครงการระบบราง 
Railway Project Management  

3 (3-0-6) 
R R     R 

 วศอก ๔๖๕ 
EGIE 465 

การบ ารุงรักษาระบบราง  
Railway Works Maintenance 

3 (3-0-6) 
R R     R 

I  =   PLO is Introduced and Assessed         R  =  PLO is Reinforced and Assessed       
P  =  PLO is Practiced and Assessed            M  = Level of Mastery is Assessed  
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๑๑๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ๔ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

 
๔.๒   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(แสดงด้วยสัญลักษณ์ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง) 
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๑๑๗ 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(แสดงด้วยสัญลักษณ์ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

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 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด)                                                   

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์                                                   

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์
MUGE 101 General Education for Human 
Development 

                         

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์
MUGE 102 Social Studies for Human Development                          

มมศท ๑๐๓ ศลิปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์
MUGE 103 Sciences of Arts for Human Development                           

กลุ่มวชิาภาษา                          

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
LATH 100 Art of Using Thai Language for 
Communication 
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๑๑๘ 
 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

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 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑  
LAEN 103 English Level 1                           

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ 
LAEN 104 English Level 2                           

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ 
LAEN 105 English Level 3                           

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ 
LAEN ๑๐๖ English Level 4                           

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด)                                                   

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์                                                    

วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร  
EGID 300  Philosophy, Ethics and Laws for Engineers                            

วศอก ๔๓๖ กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย ์
EGIE 436 Industrial and Commercial Laws                                      
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๑๑๙ 
 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

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 

วศสว๑๐๑ ดนตรีวิจักษณ ์
MSID101  Music Appreciations.                                    

สมมน๑๐๓ ศลิปวิจักษ ์
SHHU103  Art Appreciation                           

สมมน๑๐๘  มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน 
SHHU108   Human Relations and Self Development                           

สมมน๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม 
SHHU110  Man and Culture                          

สมมน๑๑๒ พลวตัของกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
SHHU112  Group Dynamics and Teamwork 

                         

สมมน๑๓๓ วาทศาสตรส์ าหรับภาวะผู้น า 
SHHU133 Rhetoric for Leadership 

                         

สมสค๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร ์
SHSS130 Principles of  Economics                           

สมสค๑๔๕ สังคมศาสตร์บูรณาการ 
SHSS145 Integrated Social Sciences                          
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๑๒๐ 
 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

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 

สมสค  นโยบายและการวางแผน 
SHSS 161 Policy  and  Planning                           

สมสค ๑๘๑ จติวิทยาท่ัวไป 
SHSS 181 General Psychology                          

สมสค ๑๘๒ หลักการบริหาร   
SHSS 182 Principles of Administration                           

สมสค ๑๘๕ จติวิทยาสังคม 
SHSS 185  Social Psychology                           

กลุ่มวชิาภาษา                                                   

วศคร 290 ภาษาอังกฤษส าหรับวศิวกร 
EGID 290 English for Engineers                                      

  

วศคร 490 การสื่อสารด้วยภาษาองักฤษส าหรับวิศวกร 
EGID 490 English Communication for Engineers                                      

  

ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน้ ๑  
LAFR 141 Elementary French 1                                    
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๑๒๑ 
 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

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 

ศศภฝ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ 
LAFR142 Elementary French 2                                    

  

ศศภญ๑๖๑ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๑ 
LAJP161   Elementary Japanese 1 

                                    
  

ศศภญ๑๖๒ ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น ๒ 
LAJP162   Elementary Japanese 2 

                        
 

            

ศศภจ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ 
LACH171 Chinese 1 

                             
 

      

ศศภจ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ 
LACH172  Chinese 2 

                                    

ศศภจ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ 
LACH173  Chinese 3 

                                     

ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์กับความสามารถในการสื่อสาร 
LAFE 131 Man and Communication Competence 

 
    

 
   

   
  

   
  

   
  

ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพือ่การสื่อสาร 
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication 

                         

ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication 
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๑๒๒ 
 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

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 

ศศภอ ๓๓๘ การน าเนอผลงานเปน็ภาษาอังกฤษ 
LAEN 338 Effective Presentations in English                          

ศศภอ ๓๔๑ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ ์
LAEN 341 Situational-based Communicative English                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                                                   

วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
EGCO 111 Computer Programming 

                                  

วศอก ๓๓๕ การวิเคราะหต์้นทุนและงบประมาณ 
EGIE 335 Cost Analysis and Budgeting 

                         

วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์บูรณาการ 
SCID 101 Integrated Science 

                         

วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถติิศาสตร์พื้นฐานประยุกต ์
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 

                         

กลุ่มวชิาสุขภาพและนันทนาการ 

วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพื่อชีวิต 
SPGE 119 Health for Life 

                         



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๒๓ 
 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

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 

วกศท ๑๒๐ จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
SPGE 120 Bike for Health and Recreation                          

วกศท ๑๒๙ เทนนิส 
SPGE 129 Lawn Tennis 

                         

วกศท ๑๓๐ ฟตุบอล  
SPGE 130 Soccer 

                         

วกศท ๑๓๒ บาสเกตบอล 
SPGE 132 Basketball 

                         

วกศท ๑๓๓ วอลเลย่์บอล 
SPGE 133 Volleytball 

                         

วกศท ๑๔๑ ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
SPGE 141 Swimming for Health and Recreation 

                         

วกศท ๑๔๒ แอโรบิกเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
SPGE 142 Aerobic for Health and Recreation 

                         

วกศท ๑๔๓ โยคะเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
SPGE 143 Yoga for Health and Recreation 

                         

วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation 

                         



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๒๔ 
 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

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 

วกศท ๑๔๖ เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation 

                         

หมวดวิชาเฉพาะ (๑. วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน)                                                   

๑.๑ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                   

วทคณ ๑๑๕ แคลคูลสั  
SCMA 115 Calculus 

                                               

วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
SCMA 165 Ordinary Differential Equations                                      

วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป 
SCCH 115  General Chemistry                                    

วทคม ๑๑๘ ปฏิบตัิการเคม ี
SCCH 118 Chemistry Laboratory                                  

วทฟส ๑๑๐  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
SCPY 110  General Physics Laboratory                                       

วทฟส ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ 
SCPY 120  Physics Laboratory II                                        



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๒๕ 
 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข 

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 

วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ 
SCPY 151 General Physics 1                                           

วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ 
SCPY 152 General Physics 2                                           

๑.๒ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                                                   

วศอก ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม  
EGIE 200 Engineering Mathematics                                    

วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน  
EGIE 101 Basic Engineering Practice                                

วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม  
EGME 102 Engineering Drawing                                   

  
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๒๖ 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(แสดงด้วยสัญลักษณ์ ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
หมวดวิชาเฉพาะ (๒. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ)                
๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรม 
วศคก ๒๐๒ 
EGME 202 

คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 
Mathematics for Engineers     

                         

วศอก ๒๐๖ 
EGME 206   

ระเบียบวิธเีชิงตัวเลขส าหรับวิศวกร 
Numerical Methods for Engineers 
 

                         

วศคก ๒๐๙ 
EGME 209 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวิศวกรรม 
Computer Aided Design and Engineering 
 
 

                         

วศคก ๒๑๓  
EGME 213   

กลศาสตร์ของวัสดุ  
Mechanics of Materials I 

                         

วศคก ๒๒๐ 
EGME 220   

กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

                         

วศคก ๓๗๑ 
EGME 371 

ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล ๑ 
Mechanical Engineering Laboratory I 

                         

วศฟฟ ๒๑๗ 
EGEE 217 

วิศวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 
Fundamental of Electrical Engineering 

                         



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๒๗ 
 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
วศฟฟ๒๑๘ 
EGEE218 
 

ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟูาเบื้องต้น 

Fundamental of Electrical Engineering 
Laboratory 

                         

วศอก๑๐๓ 
EGIE103 

วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

                         

วศอก๒๐๑ 
EGIE201 

อุณหภาพและของไหลส าหรับวิศวกรอุตสาหการ 
Thermofluids for Industrial Engineer                          

วศอก๒๐๔ 
EGIE204 

กรรมวิธีการผลิต 
Manufacturing Processes 

                         

วศอก๒๐๕  
EGIE205   

ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
Manufacturing Process Laboratory 

                         

วศอก๒๐๖ 
EGIE206 

วิศวกรรมการผลิต 
Production Engineering 

                         

วศอก๒๐๘ 
 
EGIE208 

พื้นฐานกระบวนการออกแบบวัสด ุเครื่องมือ 
และเครื่องจักร 
Fundamentals of Design Process for 
Materials, Tools and Machines 

                         



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๒๘ 
 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
วศอก ๒๖๑ 
EGIE 261 

ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
Probability and Statistics 

                         

วศอก ๓๓๓ 
EGIE 333   

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Economy 

                         

วศอก ๓๔๒ 
EGIE 342 

การวิจัยปฏิบตัิการ 
Operations Research 

                         

วศอก ๓๖๒ 
EGIE 362   

การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม 
Industrial Work Study 

                         

วศอก ๓๖๓ 
EGIE 363   

การควบคุมคณุภาพ 

Quality Control 
 

                         

วศอก ๓๖๔ 
EGIE 364   

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ   
Industrial Engineering Laboratory 

                         

วศอก ๓๖๖ 
 
EGIE 366   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
Industrial Plant and Facilities Design 

                         

วศอก ๓๗๗ 
EGIE 377 

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
Automation and Industrial Robots  

                         



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๒๙ 
 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
วศอก ๓๗๘ 
EGIE 378   

วิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
Maintenance Engineering 

                         

วศอก ๓๗๙ 
EGIE 379   

วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering 

                         

วศอก๔๓๐  
EGIE430   

การจัดการอุตสาหกรรมส าหรับวิศวกร 
Industrial Management for Engineers 

                         

วศอก๔๖๑  
EGIE 461    

การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
Production Planning and Control 

                         

วศอก๔๗๐ 
EGIE 470 

การประกันคณุภาพ 
Quality Assurance   

                         

วศอก๔๙๕ 
EGIE495 

หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอตุสาหการ 
Project Topic in Industrial Engineering 

                         

วศอก๔๙๖ 
EGIE496   

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
Industrial Engineering Project 
 

                         

๒.๒ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม (กลุ่ม 
     ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตและวัสดุศาสตร์ 
วศอก๓๐๓ 
EGIE303   

บรรจภุัณฑ์อตุสาหกรรม 
Industrial Packaging 

                         



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๓๐ 
 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
วศอก๓๐๔  
EGIE304    

การออกแบบเครื่องจักร 
Machine Design 

                         

วศอก๓๐๕   
EGIE305   

การออกแบบผลติภณัฑ์และการผลิต 
Product and Production Design 

                         

วศอก๓๐๖ 
EGIE306  

การขึ้นรูปโลหะ 
Metal Forming 

                         

วศอก๓๐๗ 
EGIE307  

บทน าอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ 
Introduction to the Internet of Things 

                         

วศอก๓๒๑  
EGIE321  

โลหะวิทยา 
Engineering Metallurgy 

                         

วศอก๔๐๒ 
EGIE402   

วิศวกรรมการเช่ือม 
Welding Engineering 

                         

        ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาการวิจัยการด าเนินงาน 
วศอก๓๔๗ 
EGIE347 

การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 
Design and Analysis of Experiments 

                         

วศอก๔๔๔ 
EGIE444 

การจ าลองสถานการณ ์
Simulation 

                         



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๓๑ 
 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
วศอก๔๔๕ 
EGIE445 

การวิเคราะห์ระบบสินค้าคงคลัง 
Inventory Analysis 

                         

วศอก๔๔๖ 
 
EGIE446 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ใน
งานวิศวกรรม 
Introduction to Artificial Intelligence in 
Engineering 

                         

        ๒.๒.๓ กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต 

วศอก๓๕๐ 
EGIE350 
 

การวัดและการบริหารผลิตภาพ 
Productivity Measurement and 
Management 

                         

วศอก๓๕๒ 
EGIE352   

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิต 
Production Management Information 
Systems 

                         

วศอก๓๕๓ 
EGIE353   

การจัดการโครงการ 
Project Management 

                         

วศอก๔๕๒ 
 EGIE452 
    

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอตุสาหกรรม 
Energy and Environmental Management in 
Industry 
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๑๓๒ 
 

 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒.  ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วศอก๔๕๑ 
EGIE451 

การยศาสตร ์
Ergonomics                          

        ๒.๒.๔ กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์

วศอก๔๖๐ 
EGIE460 

โลจสิติกส์และการจดัการโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain 
Management 

                         

วศอก๔๖๒ 
EGIE462 

การกระจายสินค้าและการจดัการคลังสินค้า 
Physical Distribution and Warehouse 
Management 

                         

วศอก๔๖๓ 
EGIE463 

พื้นฐานวิศวกรรมระบบราง 
Introduction to Railway Engineering 

                         

วศอก๔๖๔ 
EGIE464 

การบริหารโครงการระบบราง 
Railway Project Management 

                         

วศอก๔๖๕ 
EGIE465 

การบ ารุงรักษาระบบราง  
Railway Works Maintenance 
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ภาคผนวก ๕ 
 

สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
----------------------------------------------  

 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

เมื่อวันที่  ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓๕  

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็น

ต้นไป 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรสามารถบูรณาการ
และประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นผู้เรียน มีผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง ๘ ด้าน (Program – 
Level Learning Outcomes: PLOs) เนื้อหาการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติบน พ้ืนฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และบริบทของสังคมโลกเนื้อหาเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการสภา
วิศวกร ว่าด้วย วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภา
วิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
          
๕. สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑             
ขอปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 

ประเภทของหลักสูตร  
เดิม    หลักสูตรปกติ  
เปลี่ยนเป็น  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 
๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ขอปรับปรุง ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์  ขอปรับปรุง ดังนี้ 
๑.๑ ยกเลิกการเรียนการสอน จ านวน ๑๗ รายวชิา  คือ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 105 Social Philosophy 
สมสค ๑๓๓ วาทศาสตร์ผู้น าแนวใหม่ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 133 Rhetoric for Leadership 
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๑๓๕ 
 

 

สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 140  General Psychology 
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 160  Principles of Administration 
สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 142  Social Psychology 
วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 101  Aerobic for Health 
วกศท ๑๐๒ โยคะเพ่ือสุขภาพ ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 102  Yoga for Health 
วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 103 Body Conditioning 
วกศท ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE   104 Lawn  Tennis 
วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 105  Soccer 
วกศท ๑๐๙ ว่ายน้ า ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 109  Swimming 
วกศท ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 110  Basketball 
วกศท ๑๑๑ วอลเล่ย์บอล ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 111  Volleyball 
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 112  Social Dance 
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 113  Table Tennis 
วกศท ๑๑๔ แบดมินตัน ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 114  Badminton 
วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพ่ือชีวิต ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 119  Health for Life 

 
๑.๒ เพ่ิมรายวิชา (ซึ่งเป็นรายวิชาของคณะสังคมศาสตร์ฯ ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว) จ านวน 

๕ รายวิชา  ดังนี้ 
สมสค  ๑๔๕ สังคมศาสตร์บูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SHSS 145 Integrated Social Sciences 
สมมน  ๑๘๓ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 183 Rhetoric for Leadership 
สมสค  ๑๘๑ จิตวิทยาทั่วไป                         ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 181 General Psychology 
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๑๓๖ 
 

 

สมสค  ๑๘๒ หลักการบริหาร       ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 182  Principles of Administration 
สมสค  ๑๘๕ จิตวิทยาสังคม                     ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 185 Social Psychology 

๒. กลุ่มวิชาภาษา ขอปรับปรุง ดังนี้ 
๒.๑ เพ่ิมรายวิชา (ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว) จ านวน ๕ รายวิชา ดังนี้ 

ศศภอ ๒๖๒  การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication 
ศศภอ ๒๖๓  การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication 
ศศภอ ๒๗๑  การเขียนเพื่อการท างานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 271 Writing for Work and Study 
ศศภอ ๓๓๘  การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective Presentations in English 
ศศภอ ๓๔๑  การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 341 Situational-based Communicative English 

 
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ขอปรับปรุง ดังนี้ 

๓.๑ เพ่ิมรายวิชา (ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว) จ านวน ๒ รายวิชา  ดังนี้ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทคร  ๑๐๑  วิทยาศาสตร์บูรณาการ  ๓ (๓-๐-๖) 
SCID  101  Integrated Science 
วทคณ  ๑๗๐  คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์  ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA  170  Applicable Basic Mathematics and Statistics 

 
๔. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ขอปรับปรุง ดังนี้ 

๔.๑ เพ่ิมรายวิชา (ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนอยู่แล้ว) จ านวน ๑๑ รายวิชา ดังนี้ 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

๑) วกศท  ๑๑๙  สุขภาพเพ่ือชีวิต  ๒ (๑-๒-๓) 
 SPGE  119  Health for Life 

แนวคิดและหลักการสุขภาพเชิงบูรณาการและองค์รวม คุณค่า ความหมาย และความ
เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพ เชิงบูรณาการ และองค์รวมกับวิถีชีวิตและสังคมที่หลากหลาย การประยุกต์   
สหวิทยาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญาเชิงบูรณาการและองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ 
กรบวนการกลุ่มและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนพร้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการถอดบทเรียนการส ารวจและออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ร่วมกัน 

Concepts and principles of integrated and holistic health, values, meaning 
and connection between integrated and holistic health among different lifestyles and 
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๑๓๗ 
 

 

society, application of interdisciplinary learning for integrated, holistic an creative health 
promotion, group process and learning through one’s direct experience from both 
inside-and-outside-classroom activities and sharing to others, course surveying and 
designing altogether 

๒) วกศท  ๑๒๐  จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ  ๒ (๑-๒-๓) 
 SPGE  120  Bike for Health and Recreation 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการขี่จักรยาน   การเตรียมความพร้อม
ทางร่างกายและจิตใจของนักปั่นจักรยาน การดูแลรักษาจักรยานและอุปกรณ์ ประโยชน์ หลักการพ้ืนฐาน  
ทักษะการข่ีจักรยาน ความปลอดภัย กฎ กติกา มารยาทในการข่ีจักรยาน ระเบียบปฏิบัติในการใช้เส้นทาง
จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการรอบมหาวิทยาลัย 

 Sport science principles and their application to bike riding, physical and 
mental fitness preparation for bike riders, bicycle and accessories maintenance, benefits, 
basic principles, bike skills, safety,  rules and regulations and manner in riding in bike 
lane, tour around MU by bike for recreation and health 

 
๓) วกศท ๑๒๙ เทนนิส ๒ (๑-๒-๓)  
 SPGE  129  Lawn Tennis 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในเทนนิส  ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎ  
และกติกา  สมรรถภาพทางกาย  ทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การตีลูกหน้ามือ  การตีลูกหลังมือ  การตีลูกกลาง
อากาศ การเสิร์ฟลูก และเทคนิคการเล่นแบบต่างๆ ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่ การบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส รวมทั้งความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของเทนนิส 

Sport science principles and their application to Lawn Tennis. History, 
benefits, equipment, rules  and regulations,  physical fitness . Basic skills such as 
forehand, backhand, volley, serve and strategies for singles and doubles. Injuries and 
safety, sports science of tennis. 

 
๔) วกศท  ๑๓๐ ฟุตบอล  ๒ (๑-๒-๓)  
 SPGE 130  Soccer 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในฟุตบอล  ประวัติ โดยย่อของฟุตบอล 
ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพ้ืนฐานของการเตะ การส่ง การโหม่ง การเลี้ยงลูก 
การทุ่มบอล และการเล่นเป็นทีม การเก็บรักษาอุปกรณ์ ความเสี่ยง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย การ
เล่นฟุตบอลเพ่ือการออกก าลังกาย สุขภาพและนันทนาการ 

Sport science principles and their application to Soccer. Brief history of 
soccer encompassing; benefit ,equipment, rule and regulations, physical fitness. Basic 
skills of kicking , passing, heading, dribbling, throwing and team play. Equipment keeping, 
risks injuries and safety. Soccer for exercise, health and recreation. 
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๑๓๘ 
 

 

๕) วกศท   ๑๓๒  บาสเกตบอล  ๒ (๑-๒-๓)  
 SPGE  132   Basketball 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในบาสเกตบอล ประโยชน์ กติกา มารยาท 
การแต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพ้ืนฐานในการเคลื่อนที่  และ  การรับบอล  ส่งบอล  
การเลี้ยงลูก  การยิงประตู  และการเล่นทีม  ในกีฬาบาสเกตบอล  

Sport science principles and their application to Basketball. Benefits, rules 
and regulations, uniforms and safety. Basic skills such as foot movement , body position,  
ball handling, shooting and dribbling.  Various team tactics and strategies. 

 
๖) วกศท  ๑๓๓  วอลเล่ย์บอล   ๒ (๑-๒-๓)  
 SPGE  133 Volleyball 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในวอลเลย์บอล ประโยชน์ กติกา มารยาท 
การแต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักษะเบื้องต้นในการเคลื่อนที่ การเล่นลูกมือล่าง การเล่น
ลูกมือบน การเสิร์ฟ การสกัดก้ัน การตบ และการเล่นทีมในกีฬาวอลเลย์บอล 

Sport science principles and their application to Volleyball. Benefits, rules 
and regulation, uniforms and safety. Basic skills such as foot movement , body position,  
serving, volley, bumping, individual attack and defense techniques. Am tactics and 
strategies. 

 
๗) วกศท  ๑๔๑ ว่ายน้ าเพื่อสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓) 
 SPGE  141  Swimming for Health and Recreation 

หลักการบริหารจัดการที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิต การท างานเป็น
ทีม และเป็นกลุ่ม การเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคมเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

Principles of management to help students in organizing their lives; team 
and group working; qualified members with ethic and moral quality of the society. 

 
๘) วกศท ๑๔๒ แอโรบิกเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓)  
 SPGE 142   Aerobic for Health and Recreation 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายแบบแอโรบิกเพ่ือ
สุขภาพและนันทนาการ ความส าคัญของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการพ้ืนฐานของ
การออกก าลังกายแบบแอโรบิก ทักษะการเคลื่อนไหวในการออกก าลังกายแบบแอโรบิก   ความปลอดภัย 
และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น แอโรบิกในน้ า ศิลปะการต่อสู้ประกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิว
บอดี้ และบู๊ท แคมป์ และการเต้นแอโรบิก 

Sport science principles and their application to aerobic for health and 
recreation. Aerobic exercise significance, benefits and basic principles of aerobic training. 
Skills of aerobic exercise movements, safety, and aerobic activities such as aquarobic, 
martial arts with music, step aerobic, new body, boot camp, and aerobic dance. 
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๙) วกศท ๑๔๓ โยคะเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓)  
 SPGE 143   Yoga for Health and Recreation 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายแบบโยคะเพ่ือสุขภาพ
และนันทนาการ ประวัติ  ความหมาย  สถานที่และอุปกรณ์ และประโยชน์ของการฝึกโยคะ  การ
เตรียมพร้อมของร่างกาย  การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ  เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 
อาสนะต่างๆ การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก 

Sport science principles and their application to yoga for health and 
recreation. History, meaning, training locations and equipment, and benefits of yoga. 
Body preparation, joint and muscle stretching, techniques of muscle contraction and 
relaxation, Asanas (body position/posture), breathing control, Pranayama, deep 
relaxation and yoga training safety. 

 
๑๐) วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ   ๒ (๑-๒-๓)  
 SPGE 144   Social Dance for Health and Recreation 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ลีลาศในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการ ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกาย ความปลอดภัย และทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศ 
เช่น จังหวะวอลซ์ คิวบัน-รัมบ้า ช่า ช่า ช่า  

Sport science principles and their application to social dance for health and 
recreation. Significance, benefits, rules and regulations, safety and uniforms. Basic skill of 
waltz, Cuban-rumba and cha cha cha. 

 
๑๑) วกศท ๑๔๖  เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ  ๒ (๑-๒-๓)  
 SPGE  146 Table Tennis for Health and Recreation 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในกีฬาเทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการ ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกายและความปลอดภัยในการเล่น  ทักษะพ้ืนฐานของการ
เคลื่อนที่ของเท้า การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและลูกหลังมือ การตบ การเสิร์ฟ การตีลูกหมุน และการ
แข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ ในกีฬาเทเบิลเทนนิส  

Sport science principles and their application to table tennis for health and 
recreation. Benefits, rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills  such as foot-
work, control, forehand stroke, backhand stroke, service  and  top spin.  Competition 
event  in single and doubles in table tennis. 
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๑๔๐ 
 

 

๕.๒ หมวดวิชาเฉพาะ 
๑. กลุ่มเฉพาะพ้ืนฐาน  ขอปรับปรุง ดังนี้ 

๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงแขนงวิชา ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) ดังนี้ 

หัวข้อย่อยเดิม หัวข้อย่อยใหม่ 
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๒)  หมวดวิชาเฉพาะ 

- กลุ่มวิชาแกน  ๒.๑ วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน 
- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

 ๒.๒ วชิาเฉพาะด้าน 
 - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
 - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
 

๑.๒ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุง ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา ตามคณะวิทยาศาสตร์ก าหนด จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี ้
เดิม วทฟส  ๑๑๓ เคมีทั่วไป                           ๓ (๓-๐-๖)  

SCPY  113 General Chemistry 
ปรับเป็น วทฟส  ๑๑๕ เคมีทั่วไป                           ๓ (๓-๐-๖)  
 SCPY  115 General Chemistry  
 ๑.๒.๑ ขอเปลี่ยนชื่อวิชา จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
เดิม วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑                          ๑ (๐-๓-๑)  

SCPY  110 Physics Laboratory I 
ปรับเป็น วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                          ๑ (๐-๓-๑)  

SCPY  110 General Physics Laboratory 
 

๑.๓ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ขอปรับปรุง ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ยกเลิกการเรียน จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
 วศคร  ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
 EGID 200 Engineering Mathematics 
 
 ๑.๓.๒ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 

๑)  วศอก  ๒๐๐ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE 200 Mathematics for Engineers I 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ คณิตศาสตร์อนุมาน ล าดับและอนุกรม
ของจ านวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์ 
การแปลงลาปลาซ  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร  พิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัส 
การอินทิเกรตเส้น  ทฤษฎีของกรีน การอินทิเกรตพ้ืนที่ผิว ทฤษฎีการลู่ออก การอินทิเกรตปริมาตร ทฤษฎี
ของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม  
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Ordinary differential equations; System of linear differential equations; 
Mathematical induction; Sequences and series of numbers; Taylor series expansions of 
elementary functions; Power series solutions of differential equations; Laplace 
transformation; Calculus of real-valued functions of several variables; Polar coordinates; 
Vector integral calculus; line integral; Green’s theorem; Surface integral; Divergence 
theorem; Volume integral; Stokes’s theorem; Engineering applications. 

 ๑.๓.๓ ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิตคงเดิม จ านวน       
๑ รายวิชา ดังนี้ 
   เดิม วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม  ๓ (๒-๓-๕) 
    EGME 102 Engineering Drawing 

เครื่องมืออุปกรณ์การเขียนแบบและวิธีการใช้ การเขียนตัวอักษร  เทคนิคเรขาคณิต  
ประยุกต์  ทฤษฎี การฉายภาพออโธกราฟฟิค การเขียนภาพออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพตัด  
การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบภาพสามมิติ  การเขียนแบบภาพสเกตซ์ การก าหนดขนาด
และรายละเอียด ค าย่อและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การอ่านแบบวิศวกรรม 

Use of drawing instruments and engineering lettering;  applied 
geometry; theory of   orthographic projection and orthographic drawing; sectional 
views drawing; auxiliary views  drawing; pictorial drawing; freehand sketching; 
dimensioning; abbreviations and symbols;  interpreting  engineering  drawing. 

  ปรับเป็น วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม  ๓ (๒-๓-๕) 
    EGME 102 Engineering Drawing 

การเขียนตัวอักษร ภาพฉายออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพสามมิติ การก าหนด
ขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนแบบภาคตัด การเขียนแบบวิวช่วยและภาพแผ่นคลี่ การเขียน
แบบภาพสเกตซ์ การก าหนดรายละเอียดและภาพประกอบชิ้นส่วน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การเขียนแบบเบื้องต้น  

Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and 
development; freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-
aided drawing. 

 
๒. วิชาเฉพาะด้าน ขอปรับปรุง  ดังนี้ 

 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  
๒.๑ ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิต โดยค าอธิบายรายวิชาคงเดิม จ านวน   
      ๑ รายวิชา  ดังนี้ 
เดิม วศคก  ๒๐๕ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร                           ๒ (๒-๐-๔)  
  EGME 205 Mathematics for Engineers 
ปรับเป็น วศคก  ๒๐๒ คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร ๒                           ๓ (๓-๐-๖)  
  EGME 202 Mathematics for Engineers II 
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๒.๒  ยกเลิกการเรียนการสอน จ านวน ๓ รายวิชา  ดังนี้ 
 วศอก ๒๐๗ วิศวกรรมเครื่องมือ                           ๓ (๒-๓-๕)  
 EGIE 207 Tool Engineering 
 วศอก ๓๖๕ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                           ๓ (๓-๐-๖)  
 EGIE 365 Industrial Plant Design 

  วศอก ๓๙๐ ระบบอัตโนมัติ ๓ (๒-๓-๕) 
 EGIE 390 Automation 

๒.๓ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๓ รายวิชา  ดังนี้ 
๑)  วศอก ๒๐๘ พ้ืนฐานกระบวนการออกแบบวัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักร                  ๓ (๒-๒-๕)  
 EGIE 208 Fundamentals of Design Process for Materials, Tools and Machines 

บทบาทของการออกแบบวัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่อการเพ่ิมผลผลิต พ้ืนฐานของ
กระบวนการออกแบบ การเลือกวัสดุและการปรับปรุงสมบัติ การออกแบบการตัดแต่งและการขึ้นรูปวัสดุ  
การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์ส าหรับการตัดแต่งและการขึ้นรูปวัสดุ การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ 
การวัดและการตรวจสอบความเที่ยงตรง หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบเครื่องจักร  การควบคุม
คุณภาพและต้นทุน กรณีศึกษาการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต 

Roles of materials, tools and machine design on productivity. 
Fundamentals of design process. Materials selection and property enhancement.  
Materials cutting and forming design. Tool and die design for materials cutting and 
forming. Jig and fixture design.  Precision measurement and inspection. Basic principles of 
machine design. Quality and cost control.  Case study of productivity improvement. 

 
๒)  วศอก ๓๖๖ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE 366 Industrial Plant and Facilities Design 

รายวิชาออกแบบรวบยอด แนะน าภาพรวมของการออกแบบโรงงาน ปัญหาของการ
ออกแบบโรงงาน วิธีการเลือกท าเล ที่ตั้งโรงงาน วิธีการออกแบบผังโรงงานใหม่และปรับปรุงผังโรงงานเก่า
อย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการจัด
วางผังโรงงานที่ดี การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และการออกแบบการขนถ่ายล าเลียง การ
วิเคราะห์และการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การวิเคราะห์และการออกแบบโกดัง การท าให้
สายการผลิตสมดุล การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  โครงงานที่ใช้ปัญหาเป็นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทท่ีให้บริการจะมอบหมายให้เป็นงานกลุ่ม 

A capstone design course. Industrial plant design perspectives. Industrial 
plant design problems. Plant location analysis. Systematic analysis layout design and 
improvement. Layout tools and techniques. Relationship analysis of various 
departments/activities. Product analysis. Materials handling analysis and design. Facilities 
analysis and design. Warehouse and storage analysis and design. Line balancing. 
Computerized layout planning analysis and design. A problem-based project related to an 
industrial plant or a service company is assigned as group work. 
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๑๔๓ 
 

 

๓) วศอก ๓๗๗ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
 EGIE 377 Automation and Industrial Robots 

พ้ืนฐานของระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์และหลักการของระบบนิวแมติค ไฮดรอลิก การ
ออกแบบวงจรนิวแมติคและนิวแมติคไฟฟูาขั้น พ้ืนฐาน และซับซ้อน หลักการและการเขียน
โปรแกรมควบคุม PLC พ้ืนฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หลักการแขนหุ่นยนต์และระบบควบคุม การเชื่อมต่อ
กับซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนหุ่นยนต์และระบบการต่ออุปกรณ์เสริม เพ่ือสร้างระบบ
การน าไปใช้ในระบบการผลิตอุตสาหกรรม  

 Introduction to the automation system, devices and principles of 
pneumatics, Hydraulics, Design of both basic and advanced for pneumatic and electro-
pneumatic circuits, Principles and programming to control (Programmable Logic 
Controller :PLC), Introduction to industrial robots, Robot manipulators and control 
systems, Software interface and robots programming, Interface devices and systems for 
applications of industrial manufacturing systems. 

 
๒.๔ ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิตคงเดิม จ านวน ๕ รายวิชาดังนี้ 

   เดิม วศคก  ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
    EGME 220   Engineering Mechanics  

ระบบแรงต่างๆ ผลลัพธ์ สมดุล สถิตยศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 

Force system; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and 
kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion. 

ปรับเป็น วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม  ๓ (๓–๐–๖) 
  EGME 220 Engineering Mechanics  

สถิตยศาสตร์ ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน
และเสถียรภาพ พลศาสตร์ขั้นแนะน า 

Statics: Force systems; resultant; equilibrium; friction; principle of 
virtual work, and stability, Introduction to dynamics. 

 
    เดิม วศอก  ๓๖๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
     EGIE  364   Industrial Engineering Laboratory 

 บูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น วัสดุวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต 
วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมการผลิต การประยุกต์สถิติในงานวิศวกรรม  การด าเนินการทดลอง 
เป็นต้น การฝึกวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา และควบคุมคุณภาพส าหรับกระบวนการผลิต  

 Integration of Industrial Engineering knowledge such as Engineering 
Materials, Manufacturing Processes, Tool Engineering, Production Engineering, 
Applied Statistics in engineering work and  conducting experimentation. Practicing 
data analysis, problem solving, and quality control for manufacturing processes. 
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๑๔๔ 
 

 

ปรับเป็น วศอก  ๓๖๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
  EGIE  364   Industrial Engineering Laboratory 

บูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น วัสดุวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิต 
วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมการผลิต การประยุกต์สถิติในงานวิศวกรรม  การด าเนินการทดลอง 
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก วิศวกรรมความปลอดภัย การ
วางแผนและการควบคุมการผลิต เป็นต้น การฝึกวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา และควบคุมคุณภาพ
ส าหรับกระบวนการผลิต  

 Integration of Industrial Engineering knowledge such as Engineering 
Materials, Manufacturing Processes, Tool Engineering, Production Engineering, 
Applied Statistics in engineering work, conducting experimentation, Industrial Plant 
and Facilities Design, Safety Engineering and Production Planning and Control. 
Practicing data analysis, problem solving, and quality control for manufacturing 
processes. 
 

เดิม วศอก  ๓๗๙ วิศวกรรมความปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  379   Safety Engineering  

ความส าคัญของความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรม การศึกษาหลักการปูองกันความ
สูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และการควบคุมอันตรายในสถานประกอบการ ปัจจัยเกี่ยวกับ
บุคคล เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในโรงงาน 
หลักการจัดเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

 Importance of industrial safety, Study of loss prevention principles. 
Design, analysis, and control of workplace hazards. Human element. System safety 
techniques. Introduction to industrial occupational health. Principles of safety 
management. Safety laws. Basic industrial psychology. 

ปรับเป็น วศอก  ๓๗๙ วิศวกรรมความปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
  EGIE  379   Safety Engineering  

ความส าคัญของความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรม การศึกษาหลักการปูองกันความ
สูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะห์ และการควบคุมอันตรายในสถานประกอบการ ปัจจัยเกี่ยวกับ
บุคคล เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ระบบปูองกันเพลิง ระบบเครื่องดับเพลิงความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในโรงงาน หลักการจัดเกี่ยวกับความปลอดภัย  กฎหมายความ
ปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

 Importance of industrial safety, Study of loss prevention principles. 
Design, analysis, and control of workplace hazards. Human element. System safety 
techniques. Fire protection system. Fire Extinguisher system. Introduction to 
industrial occupational health. Principles of safety management. Safety laws. Basic 
industrial psychology. 

 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๔๕ 
 

 

เดิม  วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
  EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 

รายวิชาโครงงาน ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
วิธีการค้นคว้าวิจัยและการอภิปรายเรื่องที่น่าสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการโดยคณาจารย์ประจ า
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แนะน าฐานข้อมูลงานวิจัย วิธีการค้นหาวรรณกรรม และวิธีการ
อ้างอิง แนะน าการเตรียมต้นฉบับโครงร่างโครงงาน นักศึกษาเลือกศึกษาปัญหาที่ เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการจากสภาพท างานจริงภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ประจ าภาควิชาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การจัดท าโครงร่างโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และการจัดท าแผนการด าเนินโครงงาน การประเมินผล การเรียนรู้ ประเมินจากการสอบ
น าเสนอโครงร่างโครงงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน 

 Capstone course for industrial engineering student. Special lecture on 
research methodology and discussion sessions on selected industrial engineering 
topics by IE faculty members. Introduction to research databases, literature search 
and citation. Preparation of project proposal manuscript. Students required to 
study a selected research topic under supervision of IE faculty members and the 
designated project advisor. Preparation of written project proposal including 
literature review and operation plan. Evaluation conducted through oral 
presentation by a committee designated from IE faculty members in accordance 
with topic area. 

 
ปรับเป็น วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
   EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 

รายวิชาโครงงาน ส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ การบรรยายพิเศษ และการ
อภิปรายหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการโดยคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ แนะน าฐานข้อมูล วิธีการค้นหาวรรณกรรม และวิธีการอ้างอิง แนะน าการเตรียม
ต้นฉบับโครงร่างโครงงาน นักศึกษาเลือกศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมอุตสาหการจาก
สภาพท างานจริงภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ประจ าภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
การจัดท าโครงร่างโครงงาน ความรู้และทักษะจากรายวิชาในภาคการศึกษาก่อนหน้าและภาค
การศึกษานี้น ามาใช้แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การประเมินผล การเรียนรู้ ประเมินจากการสอบ
น าเสนอโครงร่างโครงงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งถูกแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน 

 Capstone course for industrial engineering student; special lecture and 
discussion sessions on selected project topics in industrial engineering topics by IE 
faculty members; introduction to databases, literature search, and citation; 
preparation of project proposal manuscript; students required to study a selected 
project topic under supervision of IE faculty members and the designated project 
advisor; preparation of written project proposal; knowledge and skills from 
previous and concurrent course used to solve engineering problems; evaluation 
conducted through oral presentation by a committee designated from IE faculty 
members in accordance with topic area. 
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เดิม  วศอก ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓)  
   EGIE 496 Industrial Engineering Project 

ด าเนินการโครงงานที่ได้รับอนุมัติในวิชา วศอก ๔๙๕ ให้เสร็จสิ้น ภายใต้การควบคุม 
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าภาควิชา วิศวกรรม
อุตสาหการ ตรวจสอบความส าเร็จของโครงงานจากรายงานฉบับสมบูรณ์ และการสอบปากเปล่า 

Completion of the project according to the approved proposal in EGIE 
495 under supervision of project advisor. Committee designated from IE faculty 
members determining the success of project through the final project report and 
oral examination. 

ปรับเป็น วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓)  
   EGIE  496  Industrial Engineering Project 

ด าเนินการโครงงานที่ได้รับอนุมัติในวิชา วศอก ๔๙๕ ให้เสร็จสิ้น ภายใต้การควบคุม 
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ความรู้และทักษะจากรายวิชาในภาคการศึกษาก่อนหน้าและภาค
การศึกษานี้น ามาใช้แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ า
ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ตรวจสอบความส าเร็จของโครงงานจากรายงานฉบับสมบูรณ์ และ
การสอบปากเปล่า 

  Completion of the project according to the approved proposal in EGIE 
495 under supervision of project advisor. Knowledge and skills from previons and 
concurrent course used to solve engineering problems. Committee designated 
from IE faculty members determining the success of project through the final 
project report and oral examination. 

 
๒.๕ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

ขอเปลี่ยนแขนงวิชา จ านวน ๑ แขนง ดังนี้ 
 
แขนงวิชาเดิม กลุ่มวิชาใหม่ 

แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและวัสดุศาสตร์ กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตและวัสดุศาสตร์ 
แขนงวิชาวิจัยการด าเนินงาน กลุ่มวิชาวิจัยการด าเนินงาน 
แขนงวิชาการจัดการการผลิต กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต 
แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสิตกส์ กลุ่มวิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสิตกส์ 
แขนงวิชาระบบงานและความปลอดภัย  

 
๒.๖ ยกเลิกการเรียนการสอน จ านวน ๔ รายวิชา  ดังนี้ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตและวัสดุศาสตร์ 
วศอก ๔๐๗ ระบบเชื่อมโยงการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์  ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  407 Computer Integrated Manufacturing System 

กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต 
วศอก ๓๕๑  การจัดการสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE 351  Environmental Management 

กลุ่มวิชาระบบงานและความปลอดภัย 
วศอก ๔๗๑  การยศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE 471 Ergonomics 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๔๗ 
 

 

วศอก ๔๗๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE 472 Occupational Health and Safety 
 

๒.๗ เปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๓ รายวิชา  ดังนี ้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิตและวัสดุศาสตร์ 

๑)  วศอก ๓๐๗ บทน าอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ  ๓ (๓-๐-๖) 
  EGIE  307 Introduction to the Internet of Things 

พ้ืนฐานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในบ้านหรือเครื่องมือ เครื่องจักร
ต่างๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งเชื่อมโยงสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักการและวิธีการใช้อุปกรณ์
ตรวจรู้ที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออ่านข้อมูลที่ถูกวัดได้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกให้และเชื่อมโยงกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือใช้ในการควบคุม และส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งระบบ
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย อุปกรณ์ต่อพ่วงการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร การเขียนโปรแกรม
เพ่ือควบคุมและประมวลผลข้อมูล 

The basic of internet of things (IoT) connecting any equipment of 
household appliances of tools and any machine in industrial, communicating on internet 
system, the principle and method of using sensors mounted on the equipment for 
reading measured data from ambient conditions and interfacing with microcontroller for 
controlling and transferring data over internet network wireless network system, the 
communication of machine to machine, the programming for data management and 
processing. 

กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต 
๒) วศอก  ๓๕๓ การจัดการโครงการ  ๓ (๓-๐-๖) 
  EGIE  353 Project Management 

หลักการของการจัดการโครงการ การเลือกโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดองค์กร
ส าหรับการท าโครงการ การจัดการทรัพยากร โครงสร้างการจัดแบ่งงาน การจัดล าดับกิจกรรมโดยวิธีเพิร์ท
และซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การเร่งโครงการ การจัดท างบประมาณและค่าใช้จ่าย การประเมินและการปิด
โครงการ การจัดการความเสี่ยงโครงการ 

Principles of project management. Project selection. Project planning.  
Project organization. Resource Allocation. Work breakdown structure. Project scheduling 
by PERT/CPM. Project crashing. Project budgeting and costing. Project audit and 
termination. Project risk management. 

   กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต 
๓)  วศอก  ๔๕๑ การยศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
 EGIE  451 Ergonomics 

แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ การปูองกันการบาดเจ็บ 
การออกแบบสถานที่ท างาน ชีวะกลศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา ระบบสัมผัส กายภาพและ
จิตวิทยาของมนุษย์ 

Concepts of design product. Process design. Injury prevention. Workplace 
design. Biomechanics. Anatomy and anthropometry. Human sensory. Physiology and 
psychology of human being. 
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๑๔๘ 
 

 

๒.๘ ปรับรหัสวชิา และชื่อรายวิชา โดยค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตคงเดิม จ านวน ๑ 
รายวิชา  

 กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต 
เดิม วศอก  ๔๕๐ การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม  ๓ (๓-๐-๖) 
 EGIE  450 Energy Management in Industry 
ปรับเป็น วศอก  ๔๕๒ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม  ๓ (๓-๐-๖) 
  EGIE  452 Energy and Environmental Management in Industry 
 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม  และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ปรากฎดังนี้ 

 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปริญญาตรี  
พ .ศ .  ๒๕๕๘ 

หลักสูตร  
วศ .บ) .วิศวกรรมอุตสาหการ(  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
ก่อนปรับปรุง หลัง

ปรับปรุง 
๑  .หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 
๑ .๑  กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
    ๑   .กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
    ๒   .กลุ่มวิชาภาษา       
๑ .๒  กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด   
    ๑  .กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
    ๒  .กลุ่มวิชาภาษา                                
    ๓  .กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   
    ๔  .กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ           
๒  .หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 
  ๑  .วิชาเฉพาะพื้นฐาน                          

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์     
                            

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                  ๘ หนว่ยกิต 
๒  .วิชาเฉพาะด้าน                               

- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม               ๗๕ หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกทา งวิศวกรรม                      

๓  .หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 
๔. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   

๓๐ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

๖ หน่วยกิต 

๓๐ 
๑๖ 
๗ 
๙ 

๑๔ 
๕ 
๓ 
๖ 
- 

๑๑๐ 
๒๖ 
๑๘ 
๘ 

๘๔ 
๗๕ 
๙ 
๖ 
๑ 

๓๐ 
๑๖ 
๗ 
๙ 

๑๔ 
๒ 
๒ 
๘ 
๒ 

๑๑๑ 
๒๖ 
๑๘ 
๘ 

๘๕ 
๗๖ 
๙ 
๖ 
๑ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

๑๒๐ หน่วยกิต ๑๔๗ ๑๔๘ 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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๑๔๙ 
 

 

 
๕.๓ การปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรและการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก คณะวศิวกรรมศาสตร์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ   ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ

ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและการเปลีย่นแปลง

หมายเหตุ

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  จ านวน ๓๐ หน่วยกิต

กลุม่วิชาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด จ านวน   ๑๖   หน่วยกิต กลุม่วิชาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด จ านวน   ๑๖   หน่วยกิต

กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จ านวน ๗ หน่วยกิต กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จ านวน ๗ หน่วยกิต

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย์  ๒ (๑–๒-๓) รายวชิาคงเดิม

MUGE 101 General Education for Human Development MUGE 101 General Education for Human Development

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่การพฒันามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่การพฒันามนุษย์  ๓ (๒–๒-๕) รายวชิาคงเดิม

MUGE 102 Social Studies for Human Development MUGE 102 Social Studies for Human Development

มมศท ๑๐๓ ศิลปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓ ศิลปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย์    ๒ (๑–๒-๓) รายวชิาคงเดิม

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development MUGE 103 Arts and Science for Human Development

กลุม่วิชาภาษา   จ านวน ๙ หน่วยกิต กลุม่วิชาภาษา   จ านวน ๙ หน่วยกิต

วิชาภาษาไทย   ๓ หน่วยกิต วิชาภาษาไทย   ๓ หน่วยกิต

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ๓ (๒–๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication ARTH 100 Art  of  Using Thai  Language in Communication 

วิชาภาษาอังกฤษ ๖ หน่วยกิต วิชาภาษาอังกฤษ  ๖ หน่วยกิต

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดับ ๑ ๓ (๒–๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LAEN 103 English Level 1  AREN 103  English Level 1

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดับ ๒ ๓ (๒–๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LAEN 104 English Level 2  AREN 104 English Level 2

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดับ ๓ ๓ (๒–๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LAEN 105 English Level 3    AREN 105 English Level  3

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดับ ๔ ๓ (๒–๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LAEN 106 English Level 4  AREN 106 English Level 4

กลุม่วิชาทีห่ลักสูตรก าหนด  จ านวน  ๑๔  หน่วยกิต กลุม่วิชาทีห่ลักสูตรก าหนด  จ านวน  ๑๔  หน่วยกิต

๒.๑ กลุม่วิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต ๑. กลุม่วิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ ๒ หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียน ๑ หน่วยกติ จากรายวชิาดังต่อไปนี้ ใหเ้ลือกเรียน ๑ หน่วยกติ จากรายวชิาดังต่อไปนี้

วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวศิวกร ๑ (๑-๐-๒) วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวศิวกร ๑ (๑-๐-๒) รายวชิาคงเดิม

EGID 300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers EGID 300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers

ใหเ้ลือกเรียน ๔ หน่วยกติ จากรายวชิาดังต่อไปนี้ ใหเ้ลือกเรียน ๑ หน่วยกติ จากรายวชิาดังต่อไปนี้

วศอก ๔๓๖ กฎหมายอตุสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๓๖ กฎหมายอตุสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 436 Industrial and Commercial Laws EGIE 436 Industrial and Commercial Laws

สมมน ๑๐๓ ศิลปวจิกัษ ์                          ๒ (๒-๐-๔) สมมน ๑๐๓ ศิลปวจิกัษ ์                          ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาคงเดิม

SHHU 103 Art Appreciation SHHU 103 Art Appreciation

วศสว ๑๐๑ ดนตรีวจิกัษ ์                                   ๒ (๑-๒-๓) วศสว ๑๐๑ ดนตรีวจิกัษ ์                                   ๒ (๑-๒-๓) รายวชิาคงเดิม

MSID 101 Music Appreciation MSID 101 Music Appreciation

สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม                             ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกการเรียน

SHHU 105 Social Philosophy

สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพนัธแ์ละการพฒันาตน                 ๒ (๒-๐-๔) สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพนัธแ์ละการพฒันาตน                 ๒ (๒-๐-๔)   รายวชิาคงเดิม

SHHU 108 Human Relation and Self-Development SHHU 108 Human Relation and Self-Development

สมมน ๑๑๐ มนุษย์กบัวฒันธรรม                         ๒ (๒-๐-๔) สมมน ๑๑๐ มนุษย์กบัวฒันธรรม                         ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาคงเดิม

SHHU 110 Man and Culture SHHU 110 Man and Culture

สมมน ๑๑๒ พลวตัในกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) สมมน ๑๑๒ พลวตัในกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) รายวชิาคงเดิม

SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork

สมสค ๑๓๓ วาทศาสตร์ผู้น าแนวใหม่ ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกการเรียน

SHSS 133 Rhetoric for Leadership

สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์     ๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์                    ๒ (๒-๐-๔)   รายวชิาคงเดิม

SHSS 130 Principles of Economics SHSS 130 Principles of Economics

สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน                    ๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน                    ๒ (๒-๐-๔)   รายวชิาคงเดิม

SHSS 161 Policy and Planning SHSS 161 Policy and Planning

หลักสูตรฉบบัป ีพ.ศ. ๒๕๖๑หลักสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
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ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและการเปลีย่นแปลง
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สมสค ๑๔๐ จติวทิยาทัว่ไป                        ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกการเรียน

SHSS 140 General Psychology

สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร                           ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกการเรียน

SHSS 160 Principles of Administration

สมสค ๑๔๒ จติวทิยาสังคม                    ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกการเรียน

SHSS 142 Social Psychology

วกศท  ๑๐๑ แอโรบิกเพือ่สุขภาพ ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 101 Aerobic for Health

วกศท  ๑๐๒ โยคะเพือ่สุขภาพ ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 102 Yoga for Health

วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย+C42 ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 103 Body Conditioning

วกศท  ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE  104    Lawn  Tennis104 Lawn  Tennis

วกศท ๑๐๕ ฟตุบอล ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 105 Soccer

วกศท ๑๐๙ วา่ยน้ า  ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 109 Swimming

วกศท  ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 110 Basketball

วกศท ๑๑๑ วอลเล่ย์บอล  ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 111 Volleyball

วกศท ๑๑๒ ลีลาศ  ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 112 Social Dance

วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 113 Table Tennis

วกศท ๑๑๔ แบดมินตัน  ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 114 Badminton

วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพือ่ชีวติ ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิกการเรียน

SPGE 119 Health for Life

สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์บูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) เพิม่รายวชิาใหม่

SHSS 145 Integrated Social Sciences

สมสค ๑๘๑ จติวทิยาทัว่ไป                        ๒ (๒-๐-๔) เพิม่รายวชิาใหม่

SHSS 181 General Psychology

สมสค ๑๘๒ หลักการบริหาร                           ๒ (๒-๐-๔) เพิม่รายวชิาใหม่

SHSS 182 Principles of Administration

สมมน ๑๘๓ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) เพิม่รายวชิาใหม่

SHHU 183 Rhetoric for Leadership  

สมสค ๑๘๕ จติวทิยาสังคม                            ๒ (๒-๐-๔) เพิม่รายวชิาใหม่

SHSS 185 Social Psychology  

๒.๒  กลุม่วิชาภาษา ๒. กลุม่วิชาภาษา  

ใหเ้ลือกเรียน ๓ หน่วยกติ จากรายวชิาดังต่อไปนี้ ใหเ้ลือกเรียน ๒ หน่วยกติ จากรายวชิาดังต่อไปนี้

วศคร ๒๙๐ ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกร   ๓ (๓-๐-๖) วศคร ๒๙๐ ภาษาองักฤษส าหรับวศิวกร   ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGID 290 English for Engineers EGID 290 English for Engineers

วศคร ๔๙๐ การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษส าหรับวศิวกร   ๓ (๓-๐-๖) วศคร ๔๙๐ การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษส าหรับวศิวกร   ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGID 490 English Communication for Engineers EGID 490 English Communication for Engineers

ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LAFR 141 Elementary French 1 LAFR 141 Elementary French 1
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ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและการเปลีย่นแปลง
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ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LAFR 142 Elementary French 2 LAFR 142 Elementary French 2

ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LAJP 161 Elementary Japanese 1 LAJP 161 Elementary Japanese 1

ศศภจ ๑๖๒ ภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ ๑๖๒ ภาษาญีปุ่น่เบือ้งต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LAJP 162 Elementary Japanese 2 LAJP 162 Elementary Japanese 2

ศศภจ  ๑๗๑ ภาษาจนี ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ  ๑๗๑ ภาษาจนี ๑ ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาคงเดิม

ARCH 171 Chinese 1 ARCH 171 Chinese 1

ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจนี ๒  ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจนี ๒  ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LACH 172 Chinese 2 LACH 172 Chinese 2

ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจนี ๓   ๓ (๒-๒-๕) ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจนี ๓   ๓ (๒-๒-๕) รายวชิาคงเดิม

LACH 173   Chinese 3 LACH 173   Chinese 3

ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์กบัความสามารถในการส่ือสาร ๓ (๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์กบัความสามารถในการส่ือสาร ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

LAFE 131 Man and Communication Competence LAFE 131 Man and Communication Competence

ศศภอ ๒๖๒ การฟงัและการพดูเพือ่การส่ือสาร ๒ (๑-๒-๓) เพิม่รายวชิาใหม่

LAEN 262 Listening and Speaking for Communication

ศศภอ ๒๖๓ การอา่นและการเขียนเพือ่การส่ือสาร ๒ (๑-๒-๓) เพิม่รายวชิาใหม่

LAEN 263 Reading and Writing for Communication

ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพือ่การท างานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) เพิม่รายวชิาใหม่

LAEN 271 Writing for Work and Study

ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ ๒ (๑-๒-๓) เพิม่รายวชิาใหม่

LAEN 338 Effective Presentations in English

ศศภอ ๓๔๑ การส่ือสารด้วยภาษาองักฤษตามสถานการณ์ ๒ (๑-๒-๓) เพิม่รายวชิาใหม่

LAEN 341 Situational-based Communicative English

๒.๓  กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ๓.  กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์

ใหเ้รียน  ๖  หน่วยกติ  จากรายวชิาดังต่อไปนี้ ใหเ้รียน  ๖  หน่วยกติ  จากรายวชิาดังต่อไปนี้

วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ๓ (๒-๓-๕) รายวชิาคงเดิม

EGCO 111 Computer Programming EGCO 111 Computer Programming

วศอก ๓๓๕ การวเิคราะหต้์นทุนและงบประมาณ               ๓ (๓-๐-๖)   วศอก ๓๓๕ การวเิคราะหต้์นทุนและงบประมาณ               ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 335 Cost Analysis and Budgeting             EGIE 335 Cost Analysis and Budgeting             

ใหเ้ลือกเรียน ๒ หน่วยกติ จากรายวชิาดังต่อไปนี้

วทคร ๑๐๑ วทิยาศาสตร์บูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) เพิม่รายวชิาใหม่

SCID 101 Integrated Science

วทคณ ๑๗๐ คณิตศาตร์และสถิติศาสตร์พืน้ฐานประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) เพิม่รายวชิาใหม่

SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics

๔.  กลุม่วิชาสุขภาพและนันทนาการ

ใหเ้รียน  ๒  หน่วยกติ  จากรายวชิาดังต่อไปนี้

วกศท ๑๑๙ สุขภาพเพือ่ชีวติ ๒ (๑-๒-๓)

SPGE 119 Health for Life

วกศท ๑๒๐ จกัรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓)

SPGE 120 Bike for Health and Recreation

วกศท  ๑๒๙ เทนนิส ๒ (๑-๒-๓) เพิม่รายวชิาใหม่

SPGE  129 Lawn  Tennis

วกศท ๑๓๐ ฟตุบอล ๒ (๑-๒-๓)

SPGE 130 Soccer

วกศท  ๑๓๒ บาสเกตบอล ๒ (๑-๒-๓)

SPGE 132 Basketball

วกศท ๑๓๓ วอลเล่ย์บอล  ๒ (๑-๒-๓)

SPGE 133 Volleyball
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วกศท ๑๔๑ วา่ยน้ าเพือ่สุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓)

SPGE 141 Swimming for Health and Recreation

วกศท  ๑๔๒ แอโรบิกเพือ่สุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓)

SPGE 142 Aerobic for Health and Recreation

วกศท  ๑๔๓ โยคะเพือ่สุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓) เพิม่รายวชิาใหม่

SPGE 143 Yoga for Health and Recreation

วกศท ๑๔๔ ลีลาศเพือ่สุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓)

SPGE 144 Social Dance for Health and Recreation

วกศท ๑๔๖ เทเบิลเทนนิสเพือ่สุขภาพและนันทนาการ ๒ (๑-๒-๓)

SPGE 146 Table Tennis for Health and Recreation

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  

๑. วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน

๑ กลุม่วิชาแกน    ๑.กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

SCMA 115 Calculus SCMA 115 Calculus

วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพนัธเ์ชิงสามัญ ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพนัธเ์ชิงสามัญ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

SCMA 165 Ordinary Differential Equations SCMA 165 Ordinary Differential Equations

วทคม ๑๑๓ เคมีทัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) วทคม ๑๑๕ เคมีทัว่ไป                       ๓ (๓-๐-๖) ปรับรหสัรายวชิาตาม

SCCH 113 General Chemistry SCCH 115 General Chemistry คณะวทิยาศาสตร์

วทคม ๑๑๘ ปฏบิัติการเคมี                  ๑ (๐-๓-๑) วทคม ๑๑๘ ปฎบิัติการเคมี                       ๑ (๐-๓-๑) รายวชิาคงเดิม

SCCH 118 Chemistry Laboratory SCCH 118 Chemistry Laboratory

วทฟส ๑๑๐ ปฎบิัติการฟสิิกส์ ๑                         ๑ (๐-๓-๑) วทฟส ๑๑๐ ปฎบิัติการฟสิิกส์ทัว่ไป                   ๑ (๐-๓-๑) เปล่ียนชื่อวชิาตาม

SCPY 110 Physics Laboratory I SCPY 110 General Physics Laboratory คณะวทิยาศาสตร์

วทฟส ๑๒๐ ปฎบิัติการฟสิิกส์ ๒                         ๑ (๐-๓-๑) วทฟส ๑๒๐ ปฏบิัติการฟสิิกส์ ๒                         ๑ (๐-๓-๑) รายวชิาคงเดิม

SCPY 120 Physics Laboratory II SCPY 120 Physics Laboratory II

วทฟส ๑๕๑ ฟสิิกส์ทัว่ไป ๑                     ๓ (๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๑ ฟสิิกส์ทัว่ไป ๑                     ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

SCPY 151 General Physics I SCPY 151 General Physics I

วทฟส ๑๕๒ ฟสิิกส์ทัว่ไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๒ ฟสิิกส์ทัว่ไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

SCPY 152 General Physics II SCPY 152 General Physics II

๒. กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม

วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๒๐๐ คณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกร ๑ ๓ (๓-๐-๖) ปรับรหสัวิชา/ชื่อวิชา/ค าอธิบายรายวิชา

EGID 200 Engineering Mathematics EGIE 200 Mathematics for Engineers I

วศอก ๑๐๑ ปฏบิัติการวศิวกรรมพืน้ฐาน ๒ (๑-๓-๓) วศอก ๑๐๑ ปฏบิัติการวศิวกรรมพืน้ฐาน ๒ (๑-๓-๓) รายวชิาคงเดิม

EGIE 101 Basic Engineering Practice EGIE 101 Basic Engineering Practice

วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวศิวกรรม ๓ (๒-๓-๕) วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวศิวกรรม ๓ (๒-๓-๕) ปรับค าอธบิายรายวชิา

EGME 102 Engineering Drawing EGME 102 Engineering Drawing

๒. วิชาเฉพาะด้าน

๒.  กลุม่วิชาเฉพาะบงัคับ         ๑. กลุม่วิชาบงัคับทางวิศวกรรม เปล่ียนชื่อกลุ่มวชิา

วศคก ๒๐๕ คณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกร ๒ (๒-๐-๔) วศคก ๒๐๕ คณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกร ๒ ๓ (๓-๐-๖) ปรับชื่อวชิา/จ านวนหนว่ยกิต

EGME 205 Mathematics for Engineers    EGME 205 Mathematics for Engineers II

วศคก ๒๐๖ ระเบียบวธิเีชิงตัวเลขส าหรับวศิวกร ๓ (๓-๐-๖) วศคก ๒๐๖ ระเบียบวธิเีชิงตัวเลขส าหรับวศิวกร ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGME 206 Numerical Methods for Engineers EGME 206 Numerical Methods for Engineers

วศคก ๒๐๙ การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวศิวกรรม ๒ (๑-๓-๓) วศคก ๒๐๙ การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวศิวกรรม ๒ (๑-๓-๓) รายวชิาคงเดิม

EGME 209 Computer Aided Design and Engineering EGME 209 Computer Aided Design and Engineering

วศคก ๒๑๓ กลศาสตร์ของวสัดุ ๑ ๓ (๓-๐-๖) วศคก ๒๑๓ กลศาสตร์ของวสัดุ ๑ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGME 213 Mechanics of Materials I EGME 213 Mechanics of Materials I

วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธบิายรายวชิา

EGME 220 Engineering Mechanics EGME 220 Engineering Mechanics 



ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก คณะวศิวกรรมศาสตร์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ   ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ

ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและการเปลีย่นแปลง

หมายเหตุหลักสูตรฉบบัป ีพ.ศ. ๒๕๖๑หลักสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

วศคก ๓๗๑ ปฏบิัติการวศิวกรรมเคร่ืองกล ๑ ๑ (๐-๓-๑) วศคก ๓๗๑ ปฏบิัติการวศิวกรรมเคร่ืองกล ๑ ๑ (๐-๓-๑) รายวชิาคงเดิม

EGME 371 Mechanical Engineering Laboratory I EGME 371 Mechanical Engineering Laboratory I

วศฟฟ ๒๑๗ วศิวกรรมไฟฟา้เบือ้งต้น ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๑๗ วศิวกรรมไฟฟา้เบือ้งต้น ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGEE 217 Fundamental of Electrical Engineering EGEE 217 Fundamental of Electrical Engineering

วศฟฟ ๒๑๘ ปฏบิัติการวศิวกรรมไฟฟา้เบือ้งต้น ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๒๑๘ ปฏบิัติการวศิวกรรมไฟฟา้เบือ้งต้น ๑ (๐-๓-๑) รายวชิาคงเดิม

EGEE 218 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory EGEE 218 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory

วศอก ๑๐๓ วสัดุวศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๑๐๓ วสัดุวศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 103 Engineering Materials EGIE 103 Engineering Materials

วศอก ๒๐๑ อณุหภาพและของไหลส าหรับวศิวกรอตุสาหการ ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๒๐๑ อณุหภาพและของไหลส าหรับวศิวกรอตุสาหการ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 201 Thermofluids for Industrial Engineer EGIE 201 Thermofluids for Industrial Engineers

วศอก ๒๐๔ กรรมวธิกีารผลิต ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๒๐๔ กรรมวธิกีารผลิต ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 204 Manufacturing Processes EGIE 204 Manufacturing Processes

วศอก ๒๐๕ กรรมวธิกีารผลิตภาคปฏบิัติ ๑ (๐-๓-๑) วศอก ๒๐๕ กรรมวธิกีารผลิตภาคปฏบิัติ ๑ (๐-๓-๑) รายวชิาคงเดิม

EGIE 205 Practicum in Manufacturing Processes EGIE 205 Practicum in Manufacturing Processes

วศอก ๒๐๖ วศิวกรรมการผลิต ๓ (๒-๓-๕) วศอก ๒๐๖ วศิวกรรมการผลิต ๓ (๒-๓-๕) รายวชิาคงเดิม

EGIE 206 Production Engineering EGIE 206 Production Engineering

วศอก ๒๐๗ วศิวกรรมเคร่ืองมือ ๓ (๒-๓-๕) ยกเลิกการเรียน

EGIE 207 Tool Engineering

วศอก ๒๐๘ พืน้ฐานกระบวนการออกแบบวสัดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัร ๓ (๒-๒-๕) เปิดรายวชิาใหม่

EGIE 208

วศอก ๒๖๑ ความน่าจะเป็นและสถิติ ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๒๖๑ ความน่าจะเป็นและสถิติ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 261 Probability and Statistics EGIE 261 Probability and Statistics

วศอก ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 333 Engineering Economy EGIE 333 Engineering Economy

วศอก ๓๔๒ การวจิยัการด าเนินงาน ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๔๒ การวจิยัปฏบิัติการ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 342 Operations Research EGIE 342 Operations Research

วศอก ๓๖๒ การศึกษาการท างานในอตุสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) วศอก ๓๖๒ การศึกษาการท างานในอตุสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) รายวชิาคงเดิม

EGIE 362 Industrial Work Study EGIE 362 Industrial Work Study

วศอก ๓๖๓ การควบคุมคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๖๓ การควบคุมคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 363 Quality Control EGIE 363 Quality Control

วศอก ๓๖๔ ปฏบิัติการวศิวกรรมอตุสาหการ  ๑ (๐-๓-๑) วศอก ๓๖๔ ปฏบิัติการวศิวกรรมอตุสาหการ  ๑ (๐-๓-๑) ปรับค าอธบิายรายวชิา

EGIE 364 Industrial Engineering Laboratory EGIE 364 Industrial Engineering Laboratory

วศอก ๓๖๕ การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) ยกเลิกรายวชิา

EGIE 365 Industrial Plant Design

วศอก ๓๖๖ การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวก ๓ (๓-๐-๖) เปิดรายวชิาใหม่

EGIE 366 Industrial Plant and Facilities Design

วศอก ๓๗๗ ระบบอตัโนมัติและหุน่ยนต์อตุสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) เปิดรายวชิาใหม่

EGIE 377 Automation and Industrial Robots

วศอก ๓๗๘ วศิวกรรมการบ ารุงรักษา ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๗๘ วศิวกรรมการบ ารุงรักษา ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 378 Maintenance Engineering EGIE 378 Maintenance Engineering 

วศอก ๓๗๙ วศิวกรรมความปลอดภยั ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๗๙ วศิวกรรมความปลอดภยั ๓ (๓-๐-๖) ปรับค าอธบิายรายวชิา

EGIE 379 Safety Engineering EGIE 379 Safety Engineering 

วศอก ๓๙๐ ระบบอตัโนมัติ ๓ (๒-๓-๕) ยกเลิกการเรียน

EGIE 390 Automation

วศอก ๔๓๐ การจดัการอตุสาหกรรมส าหรับวศิวกร ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๓๐ การจดัการอตุสาหกรรมส าหรับวศิวกร ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 430 Industrial Management for Engineers EGIE 430 Industrial Management for Engineers

วศอก ๔๖๑ การวางแผนและการควบคุมการผลิต ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๖๑ การวางแผนและการควบคุมการผลิต ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 461 Production Planning and Control EGIE 461 Production Planning and Control

Fundamentals of Design Process for Materials, Tools and Machines
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ   ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ

ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและการเปลีย่นแปลง

หมายเหตุหลักสูตรฉบบัป ีพ.ศ. ๒๕๖๑หลักสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

วศอก ๔๗๐ การประกนัคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๗๐ การประกนัคุณภาพ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 470 Quality Assurance  EGIE 470 Quality Assurance  

วศอก ๔๙๕ หวัข้อโครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ ๑ (๐-๓-๑) วศอก ๔๙๔ หวัข้อโครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ ๑ (๐-๓-๑) ปรับค าอธบิายรายวชิา

EGIE 495 Project Topic in Industrial Engineering EGIE 494 Project Topic in Industrial Engineering

วศอก ๔๙๖ โครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ ๓(๐-๙-๓) วศอก ๔๙๖ โครงงานวศิวกรรมอตุสาหการ ๓(๐-๙-๓) ปรับค าอธบิายรายวชิา

EGIE 496 Industrial Engineering Project EGIE 496 Industrial Engineering Project

กลุม่วิชาเฉพาะเลือก ๒. กลุม่วิชาเลือกทางวิศวกรรม

ใหเ้ลือกเรียนรวม   ๙  หน่วยกิต    จากรายวิชาดังต่อไปน้ี ใหเ้ลือกเรียนรวม   ๙  หน่วยกิต    จากรายวิชาดังต่อไปน้ี

แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและวัสดุศาสตร์ กลุม่วิชาวิศวกรรมการผลิตและวัสดุศาสตร์

วศอก ๓๐๓ บรรจภุณัฑ์อตุสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๐๓ บรรจภุณัฑ์อตุสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 303 Industrial Packaging EGIE 303 Industrial Packaging

วศอก ๓๐๔ การออกแบบเคร่ืองจกัร ๓ (๓-๐-๖)  วศอก ๓๐๔ การออกแบบเคร่ืองจกัร ๓ (๓-๐-๖)  รายวชิาคงเดิม

EGIE 304 Machine Design EGIE 304 Machine Design

วศอก ๓๐๕ การออกแบบผลิตภณัฑ์และการผลิต ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๐๕ การออกแบบผลิตภณัฑ์และการผลิต ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 305 Product and Production Design EGIE 305 Product and Production Design

วศอก ๓๐๖ การขึ้นรูปโลหะ ๓ (๒-๓-๕) วศอก ๓๐๖ การขึ้นรูปโลหะ ๓ (๒-๓-๕) รายวชิาคงเดิม

EGIE 306 Metal Forming EGIE 306 Metal Forming 

วศอก ๓๒๑ โลหะวทิยา ๓ (๒-๓-๕) วศอก ๓๒๑ โลหะวทิยา ๓ (๒-๓-๕) รายวชิาคงเดิม

EGIE 321 Engineering Metallurgy EGIE 321 Engineering Metallurgy 

วศอก ๔๐๒ วศิวกรรมการเชื่อม ๓ (๒-๓-๕) วศอก ๔๐๒ วศิวกรรมการเชื่อม ๓ (๒-๓-๕) รายวชิาคงเดิม

EGIE 402 Welding Engineering EGIE 402 Welding Engineering

วศอก ๔๐๗ ระบบเชื่อมโยงการผลิตด้วยคอมพวิเตอร์ ๓ (๒-๓-๕) ยกเลิกการเรียน

EGIE 407 Computer Integrated Manufacturing System

วศอก ๓๐๗ บทน าอนิเตอร์เน็ตของส่ิงของ ๓ (๒-๓-๕) เปิดรายวชิาใหม่

EGIE 307 Introduction to the Internet of Things

แขนงวิชาการวิจัยการด าเนินงาน กลุม่วิชาการวิจัยการด าเนินงาน

วศอก ๓๔๗ การออกแบบและวเิคราะหก์ารทดลอง ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๔๗ การออกแบบและวเิคราะหก์ารทดลอง ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 347 Design and Analysis of Experiments EGIE 347 Design and Analysis of Experiments

วศอก ๓๔๔ การจ าลองสถานการณ์ ๓ (๓-๐-๖) เปิดรายวชิาใหม่

EGIE 344 Simulation

วศอก ๔๔๔ การจ าลองสถานการณ์ ๓ (๓-๐-๖) ยกเลิกการเรียน

EGIE 444 Simulation

วศอก ๔๔๕ การวเิคราะหร์ะบบสินค้าคงคลัง ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๔๕ การวเิคราะหร์ะบบสินค้าคงคลัง ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 445 Inventory Analysis EGIE 445 Inventory Analysis 

วศอก ๔๔๖ ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัปัญญาประดิษฐ์ในงานวศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๔๖ ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัปัญญาประดิษฐ์ในงานวศิวกรรม ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 446 Introduction to Artificial Intelligence in Engineering EGIE 446 Introduction to Artificial Intelligence in Engineering

แขนงวิชาการจัดการการผลิต กลุม่วิชาการจัดการการผลิต

วศอก ๓๕๐ การวดัและการบริหารผลิตภาพ ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๕๐ การวดัและการบริหารผลิตภาพ ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 350 Productivity Measurement and Management EGIE 350 Productivity Measurement and Management

วศอก ๓๕๑ การจดัการส่ิงแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) ปิดรายวชิา

EGIE 351 Environmental Management  

วศอก ๓๕๒ ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการการผลิต ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๓๕๒ ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการการผลิต ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 352 Production Management Information Systems EGIE 352 Production Management Information Systems

วศอก ๓๕๓ การจดัการโครงการ ๓ (๓-๐-๖) เปิดรายวชิาใหม่

EGIE 353 Project Management

วศอก ๔๕๐ การจดัการพลังงานในอตุสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๕๒ การจดัการพลังงานและส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖) ปรับรหสั และชื่อวชิา 

EGIE 450 Energy Management in Industry EGIE 452 Energy and Environmental Management in Industry
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ   ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ

ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงและการเปลีย่นแปลง

หมายเหตุหลักสูตรฉบบัป ีพ.ศ. ๒๕๖๑หลักสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

วศอก ๔๕๑ การยศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) ปรับรหัสรายวิชาและยา้ยแขนง

EGIE 451 Ergonomics

แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ กลุม่วิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

วศอก ๔๖๐ โลจสิติกส์และการจดัการโซ่อปุทาน ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๖๐ โลจสิติกส์และการจดัการโซ่อปุทาน ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 460 Logistics and Supply Chain Management EGIE 460 Logistics and Supply Chain Management

วศอก ๔๖๒ การกระจายสินค้าและการจดัการคลังสินค้า ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๖๒ การกระจายสินค้าและการจดัการคลังสินค้า ๓ (๓-๐-๖) รายวชิาคงเดิม

EGIE 462 Physical Distribution and Warehouse Management EGIE 462 Physical Distribution and Warehouse Management 

วศอก ๔๖๓ พืน้ฐานวศิวกรรมระบบรถไฟ ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๖๓ พืน้ฐานวศิวกรรมระบบราง ๓ (๓-๐-๖) ปรับชื่อวชิา

EGIE 463 Introduction to Railway Engineering EGIE 463 Introduction to Railway Engineering

วศอก ๔๖๔ การบริหารงานรถไฟ ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๖๔ การบริหารงานราง ๓ (๓-๐-๖) ปรับชื่อวชิา

EGIE 464 Railway Project Management EGIE 464 Railway Project Management

วศอก ๔๖๕ การดูแลรักษารถไฟ ๓ (๓-๐-๖) วศอก ๔๖๕ การดูแลรักษาราง ๓ (๓-๐-๖) ปรับชื่อวชิา

EGIE 465 Railway Works Maintenance EGIE 465 Railway Works Maintenance

แขนงวิชาระบบงานและความปลอดภยั กลุม่วิชาระบบงานและความปลอดภยั ยกเลิกแขนงวชิา

วศอก ๔๗๑ การยศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) ปิดรายวชิา

EGIE 471 Ergonomics

วศอก ๔๗๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภยั ๓ (๓-๐-๖) ปิดรายวชิา

EGIE 472 Occupational Health and Safety

การฝึกงาน    ๓. การฝึกงาน

วศอก ๓๐๒ การฝึกงาน ๑ (๐-๓๕-๑๐) วศอก ๓๐๒ การฝึกงาน ๑ (๐-๓-๑) ปรับจ านวนหน่วยกติ

EGIE 302 Engineering Training EGIE 302 Engineering Training
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอียดอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร  
อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์พิเศษ 
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๑๕๗ 
 

 

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๑. ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชญั  ราษฎร์ศิริ 

สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ สาขาวิชา  ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  ปี 
 Ph.D. Materials Science and Engineering The Pennsylvania State  ๒๕๕๕ 
      University, University Park, USA.  
 M.S. Materials Science and Engineering University of Central Florida, USA. ๒๕๔๕ 
 วศ.บ. อุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
    
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ  

๑) Phase Transformations in Metals and Alloys  
๒) Materials Processing and Characterizations  
๓) Surface Treatment Technologies 
๔) Welding Technologies 
๕) Equipment Design 

 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ    

๑) Phuraya N, Jaihao P, Nithetphattaraphong R, Phung-On I, Atorngitjawat P, Rajsiri S. 
Characterization of HDPE Weldment Prepared by a Hybrid Welding Process. 
Proceedings of The Conference of Thailand Welding and Inspection Technology 
(TWIT 2017) and The Conference of International Welding and Inspection 
Technology (IWIT 2017), November 11-12, 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort, 
Thamai, Chanthaburi, Thailand, p.106-113. 

๒) Phuraya N, Jituetrakul P, Jitcharoen S, Gunthong T, Phung-On I, Rajsiri S. Weldment 
Properties of HDPE Plastic Mixed with Titanium Dioxide in a Hybrid Welding 
Process. Proceedings of The Conference of Thailand Welding and Inspection 
Technology (TWIT 2017) and The Conference of International Welding and 
Inspection Technology (IWIT 2017), November 11-12, 2017, Sand Dunes Chaolao 
Beach Resort, Thamai, Chanthaburi, Thailand, p.165-171. 

๓) Phuraya N, Jaihao P, Nithetphattaraphong R, Phung-On I, Rajsiri S. Effect of Welding 
Parameters on HDPE Plastic Weldment Properties in Hybrid Welding Process. 
Proceedings of The Conference of Thailand Welding and Inspection Technology 
(TWIT 2015), November 5-6, 2015, The Zign Hotel Pattaya Chonburi, Thailand, 
p.108-116. 
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๑๕๘ 
 

 

๔) Rajsiri S, Chomjanngam M, Tuntawiroon S. A Processing Approach Incorporating 
Copper Backing-Wheel Device in Submerged Arc Welding for Manufacturing 
Cryogenic Storage Tanks. Appl Mech Mater. 2015; 705:106-111. 

๕) Rajsiri S, Penpondee K, Tuntawiroon S. Development of Grounding Device to 
Reduce Current Variation in Submerged Arc Welding Process for Pressure Vessel 
Fabrication. Adv Mat Res. 2014; 1043:268-272. 

๖) Yamkamon P, Sritrakulchai K, Rajsiri S. Recycling of Pre-Fabricated Carbon-Fiber 
Waste as Filler for Sandwich Glass-Fiber Auto Parts. Adv Mat Res. 2014; 1043:85-90. 

๗) Obhasi R, Sarttra T, Rajsiri S, Approach to Mixed Feed for Fattening Pigs at Various 
Weight Ranges by Using Microsoft Excel Solver Standard Edition. Proceedings of 
Industrial Engineering Network Conference 2013 (IE Network 2013), October 16-18, 
2013, A-One The Royal Cruise Hotel Pattaya Chonburi, Thailand, p. 957-964. 

๘) Rajsiri S, Kraiha T, Plangklang L, Chairue U. Effect of Surface Preparation by Non-
Directional Grinding on Properties of AISI D2 Plasma-Nitride Layer. Appl Mech 
Mater. 2013; 376:190-4. 

๙) Pipitthanakraiporn R, Rajsiri S, Sarttra T. In: Komson Sommanawat and Sirirat 
Hotrawaisaya, editor, (Ant Colony Optimization Applied to Vehicle Routing Problem 
with Time Windows and Perishable Products), ISPSCM 2012; Proceedings of the 
International Symposium on Production and Supply Chain Management 2012; 
December 13-15, 2012, Luang Prabang, Lao PDR. p.47. 

๑๐) Rajsiri S, Keawduanlek K, Busayapalakorn P, Saengkeaw S, Study on the Reuse of 
Melamine Formaldehyde as Filler for ABS Plastic Determined by Mechanical 
Properties. Proceedings of Industrial Engineering Network Conference (IE Network 
2012), October 17-19, 2012, The Methavalai Hotel Cha-am Petchburi, Thailand, 
p.1439-1446. 

๑๑) Rajsiri S, Kempshall BW, Schwarz SM, Giannuzzi LA, Damage Layer: Amorphization 
or Redeposition?, Microscopy & Microanalysis 2002 (Vol. 8 Supplement 2), 
Microscopy Society of America, p. 50-51. 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น     

สิทธิบัตร 
๑) Tuntawiroon S, Rajsiri S, Sarttra T, Nathaphan S.  Thailand Petty Patent (Invention) 

No 9353, Ready-to-Delivery Storage Equipment for U-Shape Specimens; 2014. 
 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
๑) Phuraya N, Jaihao P, Nithetphattaraphong R, Phung-On I, Atorngitjawat P, Rajsiri S. 

Characterization of HDPE Weldment Prepared by a Hybrid Welding Process. The 
Conference of International Welding and Inspection Technology (IWIT 2017), 



 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๕๙ 
 

 

November 11-12, 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort, Thamai, Chanthaburi, 
Thailand, Oral Presentation, International. 

๒) Phuraya N, Jituetrakul P, Jitcharoen S, Gunthong T, Phung-On I, Rajsiri S. Weldment 
Properties of HDPE Plastic Mixed with Titanium Dioxide in a Hybrid Welding Process. 
The Conference of Thailand Welding and Inspection Technology (TWIT 2017), 
November 11-12, 2017, Sand Dunes Chaolao Beach Resort, Thamai, Chanthaburi, 
Thailand, Oral Presentation, National. 

๓) Phuraya N, Jaihao P, Nithetphattaraphong R, Phung-On I, Rajsiri S. Effect of Welding 
Parameters on HDPE Plastic Weldment Properties in Hybrid Welding Process. The 
Conference of Thailand Welding and Inspection Technology (TWIT 2015), November 
5-6, 2015, The Zign Hotel Pattaya Chonburi, Thailand, Oral Presentation, National. 

๔) Rajsiri S, Chomjanngam M, Tuntawiroon S. A Processing Approach Incorporating 
Copper Backing-Wheel Device in Submerged Arc Welding for Manufacturing 
Cryogenic Storage Tanks. 2014 Internationl Conference on Mechnical Design and 
Manufacturing (ICMDM 2014), November 6-9, 2014, Metropark Hotel, Mongkok, Hong 
Kong, Oral Presentation, International. 

๕) Rajsiri S, Penpondee K, Tuntawiroon S. Development of Grounding Device to Reduce 
Current Variation in Submerged Arc Welding Process for Pressure Vessel Fabrication. 
2014 International Conference on Engineering and Innovative Materials (ICEIM 2014), 
September 4-6, 2014, Lanson Place, Kuala Lumpur, Malaysia, Oral Presentation, 
International. 

๖) Yamkamon P, Sritrakulchai K, Rajsiri S. Recycling of Pre-Fabricated Carbon-Fiber 
Waste as Filler for Sandwich Glass-Fiber Auto Parts. 2014 International Conference 
on Engineering and Innovative Materials (ICEIM 2014), September 4-6, 2014, Lanson 
Place, Kuala Lumpur, Malaysia, Oral Presentation, International. 

๗) Obhasi R, Sarttra T, Rajsiri S, Approach to Mixed Feed for Fattening Pigs at Various 
Weight Ranges by Using Microsoft Excel Solver Standard Edition. Industrial 
Engineering Network Conference 2013, October 16-18, 2013, Pattaya Chonburi, 
Thailand, Oral Presentation, National. 

๘) Rajsiri S, Khaiha T, Plangklang L, Chairue U, Effect of Surface Preparation by Non-
Directional Grinding on Properties of AISI D2 Plasma-Nitride Layer. International 
Conference on Mechanical, Automotive and Materials Engineering, July 26-27, 2013, 
Regal Riverside Hotel, Shatin, Hong Kong, Oral Presentation, International (Awarded " 
Excellent Oral Presentation in Experimental Methods and Nanomechanics "). 

๙) Pipitthanakraiporn R, Rajsiri S, Sarttra T. Ant Colony Optimization Applied to Vehicle 
Routing Problem with Time Windows and Perishable Products, International 
Symposium on Production and Supply Chain Management (ISPSCM 2012); December 
13-15, 2012, Luang Prabang, Lao PDR., Oral Presentation, International. 
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๑๖๐ 
 

 

๑๐) Rajsiri S, Keawduanlek K, Busayapalakorn P, Saengkeaw S, Study on the Reuse of 
Melamine Formaldehyde as Filler for ABS Plastic Determined by Mechanical 
Properties. Industrial Engineering Network Conference 2012, October 17-19, 2012, 
Cha-am Petchburi, Thailand, Oral Presentation, National. 

๑๑) Rajsiri S, Ryba E, Bai J, High-Temperature XRD Study of the Th6Mn23 Phase in Ti-Al-
Ru Alloys. Denver X-Ray Conference and the 61st Annual Conference on 
Applications of X-Ray Analysis, August 6-10, 2012, Denver Marriot Tech Center Hotel, 
Denver, CO, USA, Oral Presentation, International. 

๑๒) Rajsiri S, Ryba ER, Calculation of the Lattice Parameters of Beta-Titanium-Aluminum-
Ruthenium Solid Solution Alloys. ICDD 2008 Spring Meetings, Adventure Aquarium, 
Camden, NJ, USA, Poster Presentation, International. 

๑๓) Rajsiri S, Kempshall BW, Schwarz SM, Giannuzzi LA, FIB Damage in Silicon: 
Amorphization or Redeposition?, Microscopy and Microanalysis 2002, August 2002, 
Quebec City, Canada, Oral Presentation, International. 

๑๔) Rajsiri S, Kempshall BW, Schwarz SM, Giannuzzi LA, Damage in Si: Real or Artifact?, 
the 30th Annual Symposium of the Florida Chapter of the AVS and the 20th Annual 
Meeting of the Florida Society for Microscopy, March 11, 2002, University of Central 
Florida, Orlando, FL, USA. Invited Platform. 

๑๕) Rajsiri S, Kempshall BW, Schwarz SM, Giannuzzi LA, Effects of Focused Ion Beam 
Prepared Surfaces, the 30th Annual Symposium of the Florida Chapter of the AVS 
and the 20th Annual Meeting of the Florida Society for Microscopy, March 11, 2002, 
University of Central Florida, Orlando, FL, USA. Poster Presentation (Awarded 
"Honorable Mention in Physical Microscopy and Surface Science Analysis"). 

 
การเข้ารับการอบรม 

๑) March 2001 
Certificate of Training, Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, American 
Vacuum Society, USA 

๒) March 2002 
Certificate of Training, Focused Ion Beams: Principles and Applications, American 
Vacuum Society, USA 

๓) October-December 2016 
Certificate of Training, Executive Development Program (MU-EDP#15), Human Resource 
Division, Mahidol University, Thailand 

๔) May 2017 
Certificate of Training, ASEAN Workshop on XANES Simulation and In-situ XAS 
Experiment 2017 (AWXIXE 2017), Synchrotron Light Research Institute (Public 
Organization), Thailand 
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๕. ภาระงานสอน 
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  103   Engineering Materials  
วศอก  ๓๖๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  364   Industrial Engineering Laboratory 
วศอก  ๓๗๙ วิศวกรรมความปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  379   Safety Engineering  
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  103   Engineering Materials  
วศอก  ๓๖๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  364   Industrial Engineering Laboratory 
วศอก  ๓๗๙ วิศวกรรมความปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  379   Safety Engineering  
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 
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๑. ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงยศ  สุภีกิตย์ 
สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ สาขาวิชา  ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  ปี 
 ปร.ด. วิศวกรรมการผลิตและระบบ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ๒๕๖๐ 
 M.E.M. Engineering Management   University of Technology, Sydney, ๒๕๔๓ 
    Australia 
 วศ.บ. อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๓๙ 
 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ  

๑) Supply Chain and Logistics Management 
๒) Work Design and Work Measurement 
๓) Process Improvement 
๔) Application of Industrial Engineering in service industries 

 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานวิจัย 
๑) โครงการพัฒนาต้นแบบรหัสมาตรฐานและระบบฐานข้อมูลยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ของประเทศไทย ทุนวิจัยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒) การศึกษารูปแบบและลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานอันเนื่องมาจากการเปิดอุตสาหกรรมและ

ท่าเรือน้ าลึกทวาย ทุนวิจัยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สถาปัตยกรรมทางธุรกิจและการวัดผลการด าเนินงานส าหรับโซ่อุปทานโรงพยาบาล ทุนมหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ 2553-2555 

๓) การจัดการโลจสิติกส์ และโซ่อุปทานเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน สกว. 
๔) การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมบริการ: โรงพยาบาล ทุนวิจัย สกอ. 
๕) การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานส าหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ทุนวิจัย สกอ. 
๖) การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยา ทุนวิจัย สกอ. 
๗) กรอบแนวคิดการประกันความรับผิดส าหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ทุนวิจัย สกว. 
 

 บทความทางวิชาการ 
๑) Supeekit, T., Somboonwiwat, T, and Kritchanchai, D., 2016, “DEMATEL-modified ANP 

to evaluate internal hospital supply chain performance”, Computers & Industrial 
Engineering, Vol. 102, pp. 318-330. (IF: 2015: 2.086). 
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 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
บทความประชุมวิชาการ 
๑) Boonsothonsatit, G., and Supeekit, T., 2017, “CAusaL Linkages to Systematically 

evaluate supply chain performance (CALLS) for SMEs in Thailand”, Proceedings of 
2017 the 6th International Conference in Industrial Technology and 
Management, Cambridge, UK, 7-10 March. 

๒) Supeekit, T., Somboonwiwat, T., and Kritcharnchai, D., 2015, “Linking hospital 
supply chain processes and performance to identify key performance indicator”, in 
M. Gen, K. J. Kim, X. Huang & Y. Hiroshi (Eds.), Industrial Engineering, 
Management Science, and Applications 2015, Lecture Notes in Electrical 
Engineering, Vol. 349, pp. 927-938: Springer Berlin Heidelberg. (SJR 0.12). 

๓) Somboonwiwat, T., Supeekit, T., and Punta, P., 2015, “Improving supply chain 
operations applying green supply chain assessment and FMEA for can packaging 
industry”, in M. Gen, K. J. Kim, X. Huang & Y. Hiroshi (Eds.), Industrial Engineering, 
Management Science, and Applications 2015, Lecture Notes in Electrical 
Engineering, Vol. 349, pp. 575-584: Springer Berlin Heidelberg. (SJR 0.12). 

๔) Supeekit, T., Somboonwiwat, T., and Kritcharnchai, D., 2014, “Causal relationship of 
supply chain efficiency and patient safety in measuring internal hospital supply 
chain performance applying DEMATEL”, Proceedings of the 44th International 
Conference on Computers & Industrial Engineering, Istanbul Turkey, 14 – 16 
October. 

๕) Somboonwiwat, T., and Supeekit, T., 2014, “Operations assessment for greening 
supply chain: a case of rubber glove supply chain”, Proceedings of Global 
Conference on Applied Sciences and Environment Research (GCAEER 2014), 
Okinawa, Japan, 4-6 September. 

๖) Supeekit, T., Somboonwiwat, T., Chunpuypetch, W. and Muenchunchoey, S., 2013, 
“Green supply chain of rubber tire products”, Proceedings of the 18th 
International Symposium on Logistics, Vienna, Austria, 7- 10 July. 

๗) Supeekit, T., Somboonwiwat, T. and Kritcharnchai, D., 2012, “The Link between 
Efficiency and Medical Products Distribution Business Process corresponding to 
Inpatient service performance in Hospital Supply Chain”, Proceedings of the 13th 
Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, 
Phuket, Thailand, 2- 5 December. 

๘) Supeekit, T., Somboonwiwat, T. and Kritcharnchai, D., 2011, “Selected literature 
review on healthcare supply chain performance measurement”, Proceedings of 
The 6th International Congress on Logistic and SCM Systems, Kaohsiung, 
Taiwan, 7- 9 March. 
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๙) Supeekit, T., Kritchanchai D., and Kanatarnthip, G., 2010, “A study of resident’s 
work in a medical school’s hospital”, Proceedings of the 2nd International 
Conference on Logistics and Transport, Queenstown, New Zealand, 16-18 
December. 

๑๐) Supeekit, T. and Kingphadung, K., 2009, “Service process redesign applying value 
stream analysis: the case of a patient discharging process” Proceedings of 2009 
IEEE Service Operations, Logistics and Information, Chicago, 22-24 July.  

๑๑) สุนทร สีเหมือน, โสรัจ ศรีงาม   ,ณัฐพล อู่ศิรันทร์ และ ตวงยศ สุภีกิตย์  , 2552, “การออกแบบ
บริเวณส ารองส าหรับผู้ปุวยที่ได้รับแจ้งให้จ าหน่ายออก  ”รวมบทความการประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 2552, ขอนแก่น, 21-22 ตุลาคม . 

๑๒) สุธีระ ตรังคิณีนาถ, สุทัศน์ รอดศรีสมุทร, ไกวัล สุภาพไพบูลย์, และตวงยศ สุภีกิตย์, 2551, 
“โปรแกรมช่วยตัดสินใจการจัดรถขนส่งสินค้าในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์” รวมบทความการ
ประชุมเชิงวิชาการประจ าปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (GTT) ครั้งที่ 8, กรุงเทพ, 
20-22 พฤศจิกายน.  

๑๓) ชนนิกานต์ รอดมรณ์, ตวงยศ สุภีกิตย์, กนกวรรณ กิ่งผดุง, และดวงพรรณ กริชชาญชัย, 2550, 
“การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหอผู้ปุวยในโดยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภายในโรงพยาบาล” รวมบทความการประชุมเชิงวิชาการประจ าปีด้านการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน (GTT) ครั้งที ่7, เพชรบุรี, 15 – 16 พฤศจิกายน.  

 

งานบริการวิชาการ 
๑) การปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน 
๒) โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวส าหรับอุตสาหกรรมยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม 
๓) การประเมินกิจกรรมโลจิสติกส์สนับสนุนการรักษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
๔) การปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ การขนส่งเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
๕) การวิเคราะห์การไหลของผู้ปุวยส าหรับอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
๖) การปรับปรุงกระบานการโลจิสติกส์ส าหรับ SMEs สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๗) Logistics Mapping and Productivity Costing for SMEs สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๘) การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์พลังงงาน กระทรวงพลังงาน 
๙) การศึกษาการท างานของแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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๕. ภาระงานสอน 

๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
วศอก  ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  333   Engineering Economy 
วศอก  ๓๖๒  การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  362   Industrial Work Study 
วศอก  ๔๖๐ โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  460  Logistics and Supply Chain Management 
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 
วศอก  ๓๓๓ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  333   Engineering Economy 
วศอก  ๓๖๒  การศึกษาการท างานในอุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  362   Industrial Work Study 
วศอก  ๔๖๐ โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  460  Logistics and Supply Chain Management 
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 
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๑๖๖ 
 

 

 
๑. ชื่อ-นามสกุล อาจารย์กัญจน์  คณาธารทิพย์ 

สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ สาขาวิชา  ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  ปี 
 M.Sc. Manufacturing Engineering and University of Birmingham, UK. ๒๕๔๐ 
   Management     
 M.S. Materials Science and Engineering University of Central Florida, USA. ๒๕๔๕ 
 วศ.บ. อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๓๘ 
 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ  

๑) Manufacturing Strategy (Lean and Agile Manufacturing) 
๒) Lean Production 
๓) Industrial Cost Analysis and Budgeting 
๔) Engineering Management (Industrial Management) 
๕) Manufacturing Process and Technology 
๖) Tool Engineering 
๗) Industrial Feasibility study 

 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการ  
๑) การเพ่ิมก าลังการผลิตในกระบวนการรีดเย็นท่อเหล็กแบบงานสั่งท าโดยใช้เครื่องมือของระบบลีน : 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตโลหะรูปพรรณ ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี 
2558 (IE Network Conference 2015) ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 
สิงหาคม 2558 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

๑) การพัฒนาเครื่องตัดหลอดยาแก้วส าหรับห้องเตรียมยา คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี (Development of Amp cutting machine), 2553-2554 

๒) การลดความสูญเปล่าในหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2552 (Waste 
Reduction by Lean Tools in Central Sterile Supply Department in Ramathibodi 
Hospital) 
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๕. ภาระงานสอน 

๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
วศอก  ๒๐๔  กรรมวิธีการผลิต ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  204  Manufacturing Processes         
วศอก  ๒๐๕  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  205 Manufacturing Process Laboratory  
วศอก  ๓๓๕ การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ                ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  335   Cost Analysis and Budgeting  
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 

 
๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

วศอก  ๒๐๔  กรรมวิธีการผลิต ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  204  Manufacturing Processes         
วศอก  ๒๐๕  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  205 Manufacturing Process Laboratory  
วศอก  ๓๓๕ การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ                ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  335   Cost Analysis and Budgeting  
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 
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๑๖๘ 
 

 

 
๑. ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร. มงคล  เทียนวิบูลย์ 
 สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ สาขาวิชา  ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  ปี 
 วศ.ด. เครื่องกล    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
 วศ.ม.  เครื่องกล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๔๓ 
 วศ.บ.  เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 
 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ  

๑) หุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ 
๒) การออกแบบเครื่องจักร 
๓) CAD/CAM/CAE คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์ และผลิต 

  
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการ 
๑) การวิ เคราะห์ความหนางานชุบโลหะ ทองแดง -นิ เกิล -โครเมียม ด้วยโปรแกรม ELSYCA  

Platingmaster ๒๕๕๐ 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

National Journals 
1. Load and Stress Analysis of the Propeller Blade in Cycloidal Drive  ที่ประชุม The 

Ninth JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference (TFEC9) 28-30 October 
2017. 

๕. ภาระงานสอน 
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 
วศอก  ๒๐๑ อุณหภาพและของไหลส าหรับวิศวกรอุตสาหการ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  201  Thermofluids for Industrial Engineer 
วศอก  ๒๐๗ วิศวกรรมเครื่องมือ ๓ (๒-๒-๕) 
EGIE  207   Tool Engineering  
วศอก ๓๐๔ การออกแบบเครื่องจักร ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  304 Machine Design 
วศอก ๓๗๘ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  378   Maintenance Engineering  
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
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๑๖๙ 
 

 

EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 
วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 
วศอก  ๒๐๑ อุณหภาพและของไหลส าหรับวิศวกรอุตสาหการ ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  201  Thermofluids for Industrial Engineer 
วศอก  ๒๐๗ วิศวกรรมเครื่องมือ ๓ (๒-๒-๕) 
EGIE  207   Tool Engineering  
วศอก ๓๐๔ การออกแบบเครื่องจักร ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  304 Machine Design 
วศอก ๓๗๘ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE  378   Maintenance Engineering  
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 
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๑. ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีตระกูลชัย 
 สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๒. ประวัติการศึกษา   
     คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ .ศ.  

วศ .ด.  วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓ 
วศ .ม.    วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ๒๕๓๖ 

 
๓. งานวิจัยท่ีสนใจ 

๑) เทคโนโลยีดิจิตัลช่วยในการผลิต (CAD/CAM/CAE) 
๒) ระบบการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Systems)  
๓) ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Automation) 
๔) ระบบการควบคุมและหุ่นยนต์ (Robotics and Control systems) 
๕) ระบบคอมพิวเตอร์วิชั่น และอัลกอริทึม (Computer Vision and Algorithms) 
๖) ระบบควบคุมฝังตัว (Embedded Systems) 
๗) การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (The application of Artificial Intelligence) 
๘) การสร้างและการประยุกต์ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (The Creation and Application of 

Internet Of Things : IoT) 
 
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  

 บทความทางวิชาการ 
๑) การตรวจสอบเพื่อระบุใบหน้าและวัตถุจากภาพถ่ายดิจิตอล ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๖. 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
National Journals 
๑) Kiattisak Sritrakulchai Pajarath Samuthsorn Warun Suethong and Nitikorn 

Boonsatit. (2013). “Investigation for Face and Object Identification from a digital 
image”. KKU Engineering Journal. Volume 40 ,No 3. 

National Conference papers 
๑) Jutarat Jommuangbut and Kiattisak Sritrakulchai. (2018). “Development of the 

Human Following Robot Control System Using HD Webcam”. The 6th 
International Electrical Engineering Congress (iEECON2018) 7-9 March 2018, Krabi, 
Thailand. 
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๒) Nopdon Sookklomcheep Kiattisak Sritrakulchai and Kata Praditwong. (2012). “The 
Optimal NC-Tool-Path of HoleMaking-Operations with Artificial Ant System”. 
Conference of Industrial Operations Development. April 2012 in King Mongkut ’s 
University of Technology North Bangkok, Thailand. 

๓) Kanokporn Thavornkit Nutacha Sukjumroen Palita Tharangkul and Kiattisak 
Sritrakulchai.(2012). “The Effect of Parameters on the Accuracy of Two-
Dimensional Principal Component Analysis and Neural Network for Thai 
Handwriting Classification”. IE Network Conference. October 2012, Phetchaburi, 
Thailand. 

๔) Visarut Pugdeepunt Chatchawan Sirijaroonchai Verawat Tawisakulrat and Kiattisak 
Sritrakulchai.(2012). “Study on Possibility for Using Mobile Phone on The Android 
Operating System for 3D Coordinate Measuring Machine”. IE Network Conference. 
October 2012, Phetchaburi, Thailand. 

๕) Attaphon Thampanyaratana and Kiattisak Sritrakulchai (2013). “3D Reconstruction 
Methodology for Industrial Applications using Kinect”. IE Network Conference. 
October 2013, Pattaya, Thailand. 

๖) Thanaporn Worawas Numphon Sukto Somruedee Uathawikul and Kiattisak 
Sritrakulchai (2013). “Product Presentation from CAD by Using Augmented Reality 
for Mobile Phone”. IE Network Conference. October 2013, Pattaya, Thailand. 

๗) Wisaroot Tungduangdee Nuttanun Tantasatien and Kiattisak Sritrakulchai (2013). 
“Asset Management by using Augmented Reality technology”. IE Network 
Conference. October 2013, Pattaya, Thailand. 

๘) Tatchakorn Thanasap and Kiattisak Sritrakulchai (2013). “Design and Development 
of a Pattern Printing Device for Wafer Stick with TRIZ and VE”. IE Network 
Conference. October 2013, Pattaya, Thailand. 

 
ทุนวิจัยที่ได้รับ 
๑) โครงการการผลิตและซ่อมแซมใบจักรเรือแบบ Voith Schneider เพ่ือทดแทนการน าเข้า (ทุน

วิจัยจาก สกว. – อุตสาหกรรม) ปี ๒๕๕๗ 
ทุนและรางวัล 
๒) ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
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๕. ภาระงานสอน 

๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
วศคร  ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGID  200 Engineering Mathematics 
วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 
วศอก  ๒๐๖  วิศวกรรมการผลิต ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  206   Production Engineering 
วศอก  ๓๖๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  364   Industrial Engineering Laboratory 
วศอก  ๓๙๐ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  390 Automation and Industrial Robots 
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 
 

๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
วศคร  ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGID  200 Engineering Mathematics 
วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน ๒ (๑-๓-๓) 
EGIE 101 Basic Engineering Practice 
วศอก  ๒๐๖  วิศวกรรมการผลิต ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  206   Production Engineering 
วศอก  ๓๖๔ ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  364   Industrial Engineering Laboratory 
วศอก  ๓๙๐ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGIE  390 Automation and Industrial Robots 
วศอก  ๔๙๕ หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๑ (๐-๓-๑) 
EGIE  495 Project Topic in Industrial Engineering 
วศอก  ๔๙๖ โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ๓ (๐-๙-๓) 
EGIE  496  Industrial Engineering Project 
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๑๗๓ 
 

 

 
ข.  รายชื่ออาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/ 
ค าน าหน้า 

คุณวุฒิการศึกษา และสถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

   สังกัด
หน่วยงาน 

๑ นายสิทธิพันธุ์  ตัณฑวริุฬห์    
 

อาจารย ์ วศ.ม. (การเช่ือม) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๒๕๔๘ 
ค.อ.บ. (อุตสาหการ) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วิทยาเชตเทเวศร ์ 
๒๕๒๕  

ข้าราชการ
บ านาญ 

๒ นายพินัย  ออรุ่งโรจน ์ อาจารย ์ M.Eng. (Industrial) University of 
Phillippines ๒๕๑๘ 
วศ.บ. (อุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  ๒๕๑๒ 

ข้าราชการ
บ านาญ 

๓ นายวีระวัฒน์  สวสัดิ-์ชูโต  M.B.A.(Marketing) จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๓๒ 
วศ .ม .  (อุ ตสาหการ )  จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 
 

บริษัท ปูนซิ
เมนตไ์ทย จ ากัด 

(มหาชน) 

๔ นายเอกดนัย  เตชะจงจินตนา   
 

 นบ  .ท .  ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติ 
บัณฑิตยสภา ๒๕๔๙ 
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)  ๒๕๔๕ 
วศ.บ. (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๔๒ 
เลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ : ภก. 
๓๑๑๙๖ 

ส านักงาน 
ศาลยุติธรรม 
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ภาคผนวก ๗ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศ/
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

(เอกสารแนบ : ไฟล์ PDF ชื่อไฟลข้์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบังคับแนบภาคผนวก ๗) 

 
 
 



  

 
 
 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม  และ 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖  เมื่อวนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จงึออกขอบังคับไวดังนี้    
 
ขอ ๑.   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ขอ ๒.  ใหใชขอบังคบันี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒    เปนตนไป   
ขอ ๓.   ในขอบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย”      หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
                 “คณะ”       หมายความรวมถึง   สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
     ที่มีการเรียนการสอน    
              “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ี 
     ฐานะเทยีบเทาคณะที่มกีารเรียนการสอน  
 “คณบด”ี      หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทา 
     คณะที่มกีารเรียนการสอน 
          “หลักสูตร”      หมายถึงหลักสูตรระดับอนปุริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ 
     สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรอืขอบังคับ กฎ ระเบียบของ 
     สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตัิ 
     จากสภามหาวทิยาลัย      โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 

     รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว    
 “อาจารยประจาํหลักสูตร”    หมายถึง   อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการหลักสูตร”     หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี  เพื่อทาํหนาที่บริหาร 
     จัดการและพิจารณาหลักสูตร 
 



 

 

๒

 

 
ขอ ๔.   การรับนักศึกษา  
 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ  โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศกึษาเขาศกึษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข  
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซ่ึงการรับนักศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ  
 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนักศกึษา โดยระบบโควตา 
 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนักศกึษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา 
 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศกึษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก 
  มหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๕.   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี ้

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ใหแบงเปน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ  
         ภาคการศึกษาที่ ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒ โดย  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา  
  ๑๕ สัปดาห ซ่ึงอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ   
  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓  ภาคการศึกษาปกต ิ คือ 
  ภาคการศึกษาที่ ๑    ภาคการศึกษาที่  ๒   และภาคการศึกษาที่  ๓   โดย   ๑   ภาคการศึกษาปกติมีระยะ 
  เวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห     ซ่ึงอาจแบงชวงได  สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม 
  ความจําเปนของแตละคณะ  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง 
  กันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๓ ระบบอื่น   คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น    ซ่ึงตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร 
 ใหชัดเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค  หรือระบบ 
 ไตรภาค 
 
ขอ ๖.   การกําหนดหนวยกิตสําหรบัแตละรายวิชา   ใหถือเกณฑดังตอไปนี ้
 ๖.๑   ระบบทวิภาค 
        (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปญหา      หรือการศึกษาทีเ่ทียบเทา  
   ที่ใชเวลา ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง  ๒  ช่ัวโมง 
   ตอสัปดาห   หรือไมนอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิต 
   ระบบทวภิาค  
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาที่เทยีบเทา  ทีใ่ชเวลา๒ - ๓  ช่ัวโมง 
 ตอสัปดาห  หรือ ๓๐ - ๔๕ ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ ๑๕  
 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
 
 
 



 

 

๓

 

 
(๓)  การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)   หรือการทําโครงงาน   หรือกิจกรรม 
 การเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย     ที่ใชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ  ๔๕-๙๐   
 ช่ัวโมง  และศกึษาดวยตนเอง    ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๕ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ    
 ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๖.๒    ระบบไตรภาค 
                          (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา  หรือการศึกษาที่เทยีบเทา  ที่ใช 
  เวลา  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา  ๑๒  ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง ๒ ช่ัวโมงตอ 
  สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ 
  ไตรภาค 
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาทีเ่ทยีบเทา  ที่ใชเวลา ๒-๓  ช่ัวโมง 
  ตอสัปดาห   หรือ  ๒๔-๓๖  ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห   หรือ  ๑๒   
  ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบไตรภาค 

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)    หรือการทําโครงงานหรือกจิกรรมการ 
  เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ทีใ่ชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห    หรือ ๓๖-๗๒  ช่ัวโมง     
  และศึกษาดวยตนเอง ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๒ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคา 
  เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 
               ๖.๓  ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑   หรือ ขอ ๖.๒ ได    ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพจิารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย 
  ใหแสดงรายละเอียดการเทยีบเคียงหนวยกติกับระบบทวภิาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย  
 

ขอ ๗.    จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐   
  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา     
 ๗.๒   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวภิาค หรือ ๑๘๗.๕   
   หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา    

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต 
   ทวิภาค   หรือ  ๒๒๕  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา  
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจีํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  ๗๒ หนวยกิตทวิภาค  หรือ  
  ๙๐ หนวยกิตไตรภาค   ใชเวลาศึกษาไมเกนิ ๔ ปการศึกษา    
  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน 
ปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คาํวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร   
  ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

 
 



 

 

๔

 

 
ขอ ๘.  การกําหนดสญัลักษณแสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑    สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา    
         ผลการศกึษาของแตละรายวชิาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีแตมประจํา ดังนี ้  
 

                  สัญลักษณ           แตมประจํา 
           A    ๔.๐๐ 
           B +    ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +    ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +    ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
 
 ๘.๒ สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 
        ผลการศึกษาของแตละรายวชิาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ   ความหมาย 

       AU   การศึกษาโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
       I   รอการประเมนิผล (Incomplete) 
       P   การศึกษายังไมส้ินสุด (In Progress) 

                        S     พอใจ (Satisfactory) 
       T               การโอนหนวยกิต (Transfer of  Credit) 

                        U   ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
       W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                        X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 

 ๘.๓   การตัดสินผลการศึกษา 
   (๑)  สัญลักษณที่มแีตมประจําไมนอยกวา  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S   เปนการประเมินผลวา ได   
  หรือ  ผาน (Pass)  ในแตละรายวิชา 
   (๒)  สัญลักษณที่มแีตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ  U ในแตละรายวิชาถือวามคีวามรู 
  ความสามารถต่ํากวาเกณฑ     ถาจะตดัสินการประเมนิผลเปนอยางอืน่    ใหอยูในดุลยพนิิจของ 
  คณะกรรมการประจําคณะ   หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ      ในกรณ ี
  ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตวั  เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน   
  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ  S   
 
 



 

 

๕

 

 
 ๘.๔   การให  F  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้   
 (๑)  นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา  ตก 
 (๒)  นักศึกษาขาดสอบ   โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                            (๓)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ 
 (๔)  นักศึกษาทําผิดระเบยีบการสอบ    เชน   เขาสอบสายเกนิเวลาที่กําหนด  ทาํผิดวินยัวาดวยการ 
  แตงกายนักศกึษา  หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒  และไดรับการตัดสนิใหตก 
                    (๕)  นักศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I  แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศกึษา 

  ปกติตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค  หลังสิ้นภาคการศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I     
         ยกเวนกรณีที่นกัศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพกัการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  

                            (๖)  นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ  P   แลวไมสอบ    และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
                           (๗)  นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั 
  หรือปฏิบัติงานแกตวัแลว    แตยังประเมินผลวา  “ไมได” หรือ  “ไมผาน” 
 ๘.๕    การให  S   หรือ  U   จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหีนวยกิต หรือมหีนวยกิต  แตภาควิชาหรือ 
  คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจาํ 
 ๘.๖   การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกัศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต   
  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตัิการไมนอยกวารอยละ ๘๐   
 ๘.๗   การให  I  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย      หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจาํหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                             (๒)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑   เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก 
  หนวยบริการสุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย       หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา 
  หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง    ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

               (๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ  และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ 
  ของคณะกรรมการประจาํคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘    การให  P    จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกีารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา  ๑    ภาค 
  การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ยังไมส้ินสุด 

 ๘.๙    การให  T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกติมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น  
                    ๘.๑๐  การให W  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
                             (๑)   ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓ 
                             (๒)   นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 
                            (๓)   นกัศึกษาถูกสั่งพักการศกึษา 
               ๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ 
  รายวิชานัน้ ๆ  ตามกําหนด 
 



 

 

๖

 

 

ขอ  ๙.   การลงทะเบียน   
 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด   
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
               ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบยีน 
 เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  และไมเกนิ ๒๒ หนวยกิต   และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน 
 ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนกัศกึษาดําเนินการไดครบขั้นตอน 
 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน       อาจใหมกีารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต   
  แตกตางไปจากเกณฑขางตนได     ทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา    
  โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 
 ๙.๒    การลงทะเบียนเรียนซ้ํา   จะทําไดตอเมื่อ  
 (๑)  รายวิชานัน้ไดสัญลักษณ F  หรือ  W  หรือ U   หรือคณะกรรมการประจําคณะ  หรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเหน็วานกัศึกษาควรเรียนซ้ํา ตามขอ ๘.๓ (๒)  กรณ ี
  ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่แทนได  หรือ 
    (๒)  นักศึกษาตองการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแลว   เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม 
   สูงขึ้น  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทีป่รึกษา 
    (๓)  การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา   ตามขอ  ๙.๒ (๑)    และ  ขอ ๙.๒(๒)   นกัศึกษาจะ 
  ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด  แตซํ้าไดอีกไมเกนิ ๒ คร้ัง   ยกเวนกรณ ี
  ที่นักศึกษาไดรับอนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)   
 ๙.๓   การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร   
  นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด 

  ไดตามขอ  ๙.๑     และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว        จะไดรับอนุมัติปริญญาของ 
  หลักสูตรนั้น   ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทกุหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา  โดยนับตั้งแตแรก 
  เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  
ขอ ๑๐.   การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   
 นักศึกษาจะขอเพิ่ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑   การขอเพิ่มรายวิชา    จะตองดําเนินการภายใน  ๒    สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ หรือ 
  ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด 
  ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้ 
             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา        รายวชิาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง 
  ทะเบียน   หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห   นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ   หรือภายในสัปดาห 
  แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน   สําหรับรายวชิาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ 
  ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษาในรายวิชานัน้ 
 



 

 

๗

 

 
         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา      ดําเนนิการไดหลังสัปดาหที่  ๒    นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลัง 
  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษารายวิชาที ่
  เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย         จนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุด 
  รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทกึในใบแสดงผลการศึกษาและนบัครั้งในการลงทะเบียนเรียน 
        ทั้งนี้   การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่    ลด       และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทีค่ณบด ี
  มอบหมาย จะตองแสดงเหตผุลประกอบดวย 
 

ขอ ๑๑.   เวลาเรียน 
 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ  ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ   การฝกงาน  และการฝกภาคสนาม  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐   ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ   
 

ขอ ๑๒.    การนับจํานวนหนวยกิต 
 ๑๒.๑   การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต 
   ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา  “ได”   หรือ  “ผาน”   เทานั้น 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกติ 
  คร้ังสุดทายที่ประเมินผลวา “ได”   หรือ   “ผาน”  ไปคิดเปนหนวยกติสะสมเพยีงครั้งเดียว 
 ๑๒.๒   การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย    ใหนับจํานวนหนวยกติของทุกรายวิชาที ่
  ผลการศึกษามแีตมประจํา 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง        ใหนบัจาํนวนหนวยกิตที่ลง 
  ทะเบยีนเรยีนรายวิชานัน้  ๆ   คร้ังสุดทายไปใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย 
 

ขอ ๑๓.  การคิดแตมเฉล่ีย    
 แตมเฉลี่ยมี  ๒ ประเภท  คอื  แตมเฉลี่ยประจําภาค   และแตมเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมเฉลีย่ใหทําดังนี ้

 ๑๓.๑   แตมเฉล่ียประจําภาค     ใหคาํนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้      โดยเอา 
   ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย 
   จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศกึษานั้น ๆ ใหม ี
   ทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 

 ๑๓.๒   แตมเฉล่ียสะสม    ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยมหดิล 
  จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย    โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล 
  การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา     และผล 
  การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 
   ในกรณีที่นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนซ้ํา    ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมนิ 
  คร้ังสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย 
 
 
 



 

 

๘

 

 
ขอ ๑๔.   การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต    
 นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย  หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศกึษาที่ขอโอนผลการเรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาอืน่  อาจขอเทยีบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต 
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้หใชเฉพาะนกัศึกษาที่ไดรับอนมุัติใหโอนยาย  หรือนักศกึษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร  หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรอืคณะกรรมการหลักสูตร   ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ดงัตอไปนี ้
 ๑๔.๑   เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนยายหนวยกติ 
           (๑)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอดุมศกึษา      ทั้งในหรือตางประเทศที่มี 
  มาตรฐานไมต่าํกวามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลกัสูตรมีมติเหน็ชอบดวย 

 (๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา    และใหประสบการณการเรียนรู       ครอบคลุมหรือ 
  เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต      
  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 
 (๓) เปนรายวชิา   หรือกลุมรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนมาแลวไมเกนิ  ๕  ป    ถาไมเปนไปตามนี้         
  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ   

          (๔)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
                       (๕)  การเทียบรายวชิาและโอนยายหนวยกิต    ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม 
  ตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกติใหทําหนังสอืถึงคณบดี   พรอมหลักฐานที่เกีย่วของกบั 
  รายวิชาที่ขอโอน        ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการหลักสตูรประจาํภาควิชาทีเ่กีย่วของ    และ/หรือคณะ 
  กรรมการประจําคณะเปนผูพจิารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ       และนําเสนอมหาวทิยาลัย และ/ 
  หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดบัคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที่เทยีบและโอนยายหนวยกิต   จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวชิาที่เทียบโอน 
  ให   โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนาํมาคิดแตมเฉลี่ย 
 ๑๔.๔   นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุมรายวิชา  และโอนยายหนวยกิต  ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)   
   มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิม  ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑  ของขอบังคับฉบับนี้   
 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิดอยูในขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่วของ    และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ    โดยความเห็นชอบ 
 ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอนุมัตหิรือใหความเหน็ชอบการอนุมัตจิากระดบัคณะ   
 ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑   
 

 

 

 

 



 

 

๙

 

 

ขอ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นักศกึษาอาจยืน่คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังตอไปนี ้
               (๑)  ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
               (๒)  ไดรับทนุแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบดวย 
                            (๓)  เจ็บปวยตองพกัรักษาตวัเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด   โดยมีใบรบัรอง 
  แพทยจากหนวยบรกิารสุขภาพนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั หรือมใีบรับรองแพทยอ่ืนที่รับรอง 
  โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                            (๔)  เมื่อนักศึกษามคีวามจําเปนสวนตวั   อาจยืน่คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน 
  มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑  ภาคการศึกษา   และมแีตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  
    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  ใหนักศึกษายืน่คํารองตอคณบดี  หรือผูที่คณบดี 
   มอบหมายโดยเร็วที่สุด  และใหคณบดหีรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตัิ  
      ๑๕.๒    เมื่อนักศึกษามเีหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา  ดวยเหตผุลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ  ๑๕.๑   
   ใหยืน่คํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด   และใหคณะกรรมการประจําคณะ 
   หรือผูที่คณะกรรมการประจาํคณะที่นกัศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
 ๑๕.๓    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  และ ๑๕.๒  ใหอนุมตัิไดคร้ังละไมเกิน  ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือ ๓  ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   
  ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอกี   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ  
  ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี 
 ๑๕.๔   ในกรณีที่นักศกึษาไดรับอนมุัติใหลาพักการศึกษา     ใหนับเวลาที่ลาพกัอยูในระยะเวลาการศึกษา 
  ดวย     ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ  ๑๕.๑(๑)   และ ขอ ๑๕.๑(๒)    
  หรือในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัย   ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 ๑๕.๕   ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา    นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  โดย 
  ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
 ๑๕.๖   นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศกึษา 
  ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา  
  ๑ สัปดาห 
       การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย     
 

ขอ ๑๖.    การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนักศึกษา     สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก     จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ 
  ส้ินภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศกึษาแบบทวิภาค   หรือส้ินภาคการศึกษาที่สามตามการจัด 
  การศึกษาแบบไตรภาค   นับตั้งแตเร่ิมเขาศกึษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒   เปนตนไป  จะ 
  จําแนกสภาพนักศึกษา   เมือ่ส้ินภาคการศกึษาปกติของแตละภาค    หรือเมื่อส้ินปการศึกษาสําหรับ 
  หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่งตลอดป    สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ 
  ปริญญาตรี  อาจใหจําแนกสภาพนกัศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาฤดูรอนได 
 



 

 

๑๐

 

 
 ๑๖.๒    การจําแนกสภาพนกัศึกษาใหพิจารณาวาเปนนกัศกึษาสภาพปกติหรือสภาพวทิยาทัณฑ ดังตอไปนี ้
                  (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนเปนภาคการศกึษาแรก  หรือนกัศึกษา 
   ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
         (๒)   นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๕๐  แตไมถึง  
  ๒.๐๐  จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ   
  ประเภทที่  ๑   ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง  ๑.๘๐  
  ประเภทที่  ๒  ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  
 

ขอ ๑๗.    ฐานะชั้นปของนักศึกษา 
 ใหเทยีบฐานะชั้นปของนักศกึษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรนั้น 
 
ขอ ๑๘.    การพนสภาพการเปนนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี ดังตอไปนี้ 
 ๑๘.๑      ศึกษาครบตามหลักสูตร   และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ  ๒๐ 
 ๑๘.๒   ไดรับอนุมัติจากอธกิารบดีใหลาออก  
                ๑๘.๓    อธิการบดีส่ังใหพนจากสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี  ดังตอไปนี ้
 (๑)  เมื่อมีการจําแนกสภาพนกัศึกษา  และมแีตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐  
                (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑประเภทที่ ๑   ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐   อีก  ๒  ภาคการ 
   ศึกษาติดตอกนัที่มีการจําแนกสภาพนกัศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก  ๓   
   ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค  
   หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา   โดยใชระบบอืน่ตามขอ ๕.๓ 
 (๓)  นักศกึษาสภาพวทิยาทณัฑประเภทที่  ๒    ที่มีแตมเฉลีย่สะสมต่ํากวา ๒.๐๐   อีก  ๔   ภาคการ 
  ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรืออีก  ๖  
  ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค   
  หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา  โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓ 
 (๔)  ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ 
  ผลการสอบ  ยังคง  “ไมได”  หรือ “ไมผาน” 
 (๕)  มีเวลาเรียนเกนิ ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 (๖)  เมื่อพนกําหนดเวลา  ๒  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว  ยังไมลงทะเบียนเรียน  หรือยัง 
  ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศกึษา โดยขาดการตดิตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร 

 (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินยัตามขอบังคับวาดวยวินยันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย  หรือสถาบัน 
  รวม/สถาบันสมทบ   
 (๘)  มีปญหาทางจติจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา         และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ 
  วิชาชีพ  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาขอมลู   และนําเสนอสภา 
  มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ   
 (๙)  ถูกลงโทษตามขอ ๒๒ 
 (๑๐)  ตาย 



 

 

๑๑

 

 

ขอ ๑๙.    การสําเร็จการศึกษา 
           ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบยีนเรยีนเตม็เวลา    
 ๑๙.๒    หลักสูตรปริญญาตรี   (๕  ป)   สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    
                ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ   
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 
ขอ ๒๐.    การใหอนุปริญญาหรือปริญญา   
 การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา  นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
   ๒๐.๑    สอบผานรายวชิาและเกณฑอ่ืน ๆ  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
 ๒๐.๒   ไดแตมเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐    
 ๒๐.๓    เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกัดิศ์รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 
 
ขอ ๒๑.   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซ่ึงรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา  หรือคณะในมหาวิทยาลัย   หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทยีบรายวิชา  หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉล่ียสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม   อันดับ ๑   เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๓.๕๐  และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิม   อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 
๓.๒๕  และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้  
 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรอืจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร    
 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ  ๒๐ 
 ๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบยีนเรียนซ้ํา   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่แทน หรือสอบแกตวั  หรือปฏิบัติงาน 
  แกตวัในรายวชิาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศกึษาขอเทียบรายวิชา   และโอนยายหนวยกิต   จํานวนรายวชิาที่ขอยาย     หรือขอโอน 
   จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร  
           

ขอ ๒๒.   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ     
 ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวนิยันักศกึษา โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณ ี 
ดังตอไปนี ้

 ๒๒.๑  ใหไดสัญลักษณ  F ในรายวชิาที่ทุจริต 
 ๒๒.๒  ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศกึษาถัดไปไมนอยกวา ๑  
   ภาคการศึกษาปกต ิ  



 

 

๑๒

 

 
 ๒๒.๓  ใหไดสัญลักษณ  F  ทุกรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้    
 ๒๒.๔  ใหไดสัญลักษณ  F  ทุกรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้     และใหพักการศึกษาใน 
  ภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา  ๑  ภาคการศึกษาปกติ   
 ๒๒.๕   พนสภาพการเปนนักศกึษา   
    อธิการบดีมีอํานาจสั่งใหนกัศึกษาที่ทจุริตในการสอบพนสภาพการเปนนักศึกษา   และนักศกึษาทีถู่กสั่งให

พนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณนีี้หมดสิทธิ์ที่จะเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยมหดิลตลอดไป 
 

ขอ ๒๓.    การใดที่มิไดบญัญัติไวในขอบังคับนี้   ใหนาํแนวปฏิบัติ   ขอบังคับ  และระเบยีบที่เกีย่วกับการศกึษาของ 
 คณะ   หรือของมหาวิทยาลัยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคบันี้มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 

ขอ ๒๔.  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้    ในกรณีทีม่ีปญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามขอบังคับนี้    ให 
 อธิการบดีมีอํานาจวนิิจฉัยตคีวาม  และสั่งการตามที่เห็นสมควร 
 

     ประกาศ    ณ    วันที่    ๒๗    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
                                             (ลงนาม) วิจารณ   พานิช 

                                                                                    (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ   พานิช) 
                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยมหดิล 

 























ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ  ๒๕๖๑ 
----------------------------- 

        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕o 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

        ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑” 

         ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
        ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔/๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน าการวางแผนการศึกษา 

โดยหัวหน้าส่วนงานของแต่ละส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรของส่วนงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
วรรคแรกให้กับนักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปี 

        อาจารย์ที่ปรึกษา ควรพบนักศึกษาตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนดและอาจารย์ที่ปรึกษาควรก าหนดวัน เวลาท่ี
นักศึกษาสามารถเข้าพบขอรับค าปรึกษาได้แน่นอน ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาค
การศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 

   ๔/๑.๑ ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกันกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 

           ๔/๑.๒ ให้ค าแนะน าเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
        ๔/๑.๓ ให้ค าแนะน าการลงทะเบียน การขอเพิ่ม ขอลด ขอถอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตต่อภาค

การศึกษาของนักศึกษา 
           ๔/๑.๔ ให้ค าแนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษา 
           ๔/๑.๕ ให้ค าปรึกษาปัญหาของนักศึกษาและแนะน าให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
           ๔/๑.๖ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   ๔/๑.๗ ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ๔/๑.๘ รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้หัวหน้าส่วนงานทราบทุกภาคการศึกษา 

           ๔/๑.๙ หน้าที่อื่นๆตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย” 

     ประกาศ ณ วันที่      พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์) 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 



















 
 

ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก                       คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     

๑๗๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๘ 
 

ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ  
หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 










