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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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หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

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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หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

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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หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

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 

 
 
 
 


