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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 



  

 

สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1) รหสัและช่ือหลกัสูตร 1 
2) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 1 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5) รูปแบบของหลกัสูตร 1 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7) ความพร้อมในการเผยแพรห่ลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 2 
9) ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์                 3

ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร     
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ          7    

ของสถาบัน  
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 7                   

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 8 
2) แผนพัฒนาปรบัปรุง 9 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 10 
2) การด าเนินการหลักสูตร 10 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 13 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 31 
5) ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 32 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา 34 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 35 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา              43 

(Curriculum Mapping)  



   

 

 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง หน้า 
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 55 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 55 
3) เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 56 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
1) การเตรียมการส าหรบัอาจารย์ใหม่ 56 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ 56 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากบัมาตรฐาน                57 
2) บัณฑิต                  57 
3) นักศึกษา                 57 
4) อาจารย ์                 58 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน             59 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้                60 
7) ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 60 

หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 61 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 62 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 62 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 62 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา                63 
ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556             92 

และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 
ภาคผนวก ค  ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2556           103 

และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 
ภาคผนวก ง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษา          127 

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
  

เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก จ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา         135 

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2555 
ภาคผนวก ฉ  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน           143  

พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก ช  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจดัการศึกษาในภาคฤดูร้อน          150 

พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ภาคผนวก ซ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบรหิารงานวิชาการ           153 

ระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. 2557 
ภาคผนวก ฌ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต          158 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
ภาคผนวก ญ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต         160 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
ภาคผนวก ฎ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต         163 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
ภาคผนวก ฏ  ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร         166 
ภาคผนวก ฐ  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2553          172 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2562) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Industrial Management Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย        ช่ือเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 
                    ช่ือย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)  
ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering (Industrial Management  

Engineering) 
                    ช่ือย่อ (อังกฤษ):  B.Eng. (Industrial Management Engineering) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
- 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป)ี  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
5.2  ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
5.3  ภาษาท่ีใช้ 

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารและต าราในวิชาของหลักสูตร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4  การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และหรือเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
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5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 5.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
          ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ พ.ศ. 2556 ก าหนดการเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 

 คณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
1/2562  วันที่ 8 มกราคม 2562 

 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 28  มกราคม 2562 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัตหิลกัสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2562  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 (มคอ.1) ในปีการศึกษา 2564    

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 วิศวกร ได้แก่ วิศวกรการจัดการอุตสาหกรรมและประเมินโครงการ  วิศวกรการจัดการสินค้าคงคลัง       

     วิศวกรออกแบบและวางผังโรงงาน เป็นต้น 
8.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ความ  

ปลอดภัย เป็นต้น 
8.3 นักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยของภาครัฐและเอกชน 
8.4 ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก ในสถานประกอบการ 
8.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิศวกรรม   
8.6 ผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ อื่น ๆ ทางธุรกิจอุตสาหกรรม  
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   9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุิิการศึกษาของอาจารยผผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ – สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี)  
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายภาณุมาศ  พรหมเทศ ปร.ด. 
วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

 

วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตเทเวศร ์

2558 

2548 

2539 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายกานต์ จันทระ 
 

บธ.ม 
วศ.บ. 

การจัดการทั่วไป 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2546 
2540 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายเปรมชัย มูลหล้า 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2554 
2550 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายณัฐชัย โปธิ 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

2554 
2549 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ ค.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีเซรามกิส ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนคร 

 2547 
 2539 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

11. สถานการณผภายนอกหรือการพัินาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณผหรือการพัินาทางเศรษฐกิจ  

 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –

2564) ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิต ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ  สร้างความเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่า ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการลงทุน  และ
ยุทธศาสตร์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การลงทุนวิจัย และพัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
พัฒนาสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม เร่งผลิตบุคลากรสาย STEM ที่มี
คุณภาพ  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ.2555-2574) 

กระแสการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความซับซ้อนอย่างมาก 
อุตสาหกรรมแบบใหม่จึงได้ก่อก าเนิดและขยายตัวข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งนี้โดยมุ่งให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า
และบริการ สร้างการยอมรับเรื่องมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่า  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
การผลิตที่ต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความสามารถหลักเฉพาะด้านให้มี
ความสามารถสูงสุดโดยให้สอดคล้องกับบริบทสากล  ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการบริการ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การจ้างงานจ านวนมาก  กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อประเทศไทยสูงสุดในปัจจุบัน  ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
และอุปกรณ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมอัญมณี และ
อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นไป จึงจะเน้นการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ดังนี้ 

การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านการ
ผลิต ลดข้อจ ากัดต่างๆ ในการด าเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างภาพลักษณ์ของ
อุตสาหกรรมร่วมกัน 

การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในการเพิ่มจ านวน สร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนของผู้ประกอบการไทยในระดับสากล 
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การยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ โดย
บังคับใช้มาตรฐานการผลิตต่างๆ พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง  

การขยายตัวของอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาคและกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564 ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพ

ของธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่และศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมล าดับ
ที่ 56 ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมส าคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เพื่อรองรับการขยายก าลังการผลิตในประเทศและเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ 
AEC และประเทศจีน ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจากต้นน้ า กลางน้ า ถึงปลายน้ า 
ทั้งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การออกแบบและสร้างสรรค์  การ
พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีและเทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จึงมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด  เพื่อแสดงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ในการนี้กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร (ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ไหม โคเนื้อ) เครื่องจักรกลเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมพื้นฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทั่วทุกภูมิภาค 

11.2 สถานการณผหรือการพัินาทางสังคมและวัินธรรม 
 การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชน

อย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นนักเทคโนโลยีที่ดีนอกเหนือจากมีความเช่ียวชาญทักษะในเชิงเทคโนโลยีแล้วยังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีความค านึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตส านึกที่ดีต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน
รอบด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) โดยมุ่งผลิตและพัฒนา
บัณฑิต ที่มีความพร้อมในการปรับตัว มีทักษะในการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของ             
เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และมีศักยภาพสูง เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อย่างไรก็ตามในระยะเวลา 10-20 ปี ข้างหน้า ประชากรวัยเรียนช่วง
มัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเข้าสู่สถาบันการศึกษาจะมีจ านวนลดลง ขณะที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว 
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีคุณภาพจะมากข้ึน ดังนั้นสถาบันการศึกษาจะต้องมีแผนการ
ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
รวมถึงต้องปรับปรุงหลักสูตรที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และมีทักษะการท างานมากกว่ารอบรู้เชิงทฤษฎี นอกจากนี้
ยังต้องปรับเปลี่ยนระบบการผลิตบัณฑิตส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะสูง สื่อสาร
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ด้วยภาษาต่างประเทศได้ และมีคุณธรรมจริยธรรม  ในการนี้ต้องยกระดับการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ตลอดจน
ส่งเสริมความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ ผลงานเพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สังคม 
 การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษาจึงต้องมีการ
พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงความกังวลและความจ าเป็นเกี่ยวกับการที่ บัณฑิตจะต้องมีทักษะ
ส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 หลายๆ หน่วยงาน จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิด
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ข้ึน สามารถสรุปทักษะส าคัญอย่างย่อๆ ที่บัณฑิตควรมีได้ว่า“ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม” หรือ 3R และ 4C ดังนี้ 

3 R ได้แก่ การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic)  
4 C (Critical Thinking-การคิดวิเคราะห์  Communication-การสื่อสาร  Collaboration-การร่วมมือ 

และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์) 
ทั้งนี้ยังรวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการศึกษา
แบบใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป 
 สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนในการผลิตก าลังคน 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ก าหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่
เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนในการผลติก าลังคน ส าหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 ก าหนดสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศและผู้ส าเร็จการศึกษามีโอกาสมีงานท า
และมีรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งระบุกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
แบบต้องใช้คืนในระดับปริญญาตรีมีสิทธิขอรับทุนในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ดังกล่าว ตามอัตราที่ก าหนดไว้
ในประกาศ 
 สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และความ
ปลอดภัยของสาธารณะโดยตรง ดังนั้นกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 จึงได้ระบุ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามารถขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรได้ตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของสภาวิศวกรอย่างไรก็ตามผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก็สามารถขอรับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษได้โดยมีเงื่อนไขด้านประสบการณ์ท างานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่
เกี่ยวข้องและเป็นไปตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาวิศวกร  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการผลิตและพัฒนาบัณฑิต มี
ความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างปฏิเสธไม่ได้ ดังนั้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่
นอกจากจะต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญทักษะปฏิบัติแล้ว ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความค านึงถึงสภาพ
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สังคมและวัฒนธรรมทักษะการสือ่สารเจรจา ทักษะทางภาษา ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้มีเกียรติ ศักดิ์ และสิทธ์ิแห่งบัณฑิตที่สมบูรณ์ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัินาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัินาหลักสูตร  
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ อุตสาหกรรม
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมที่
จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญในเรื่องของจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ทักษะการท างานที่เป็นระบบ และการบูรณาการในงานที่รับผิดชอบ โดยค านึงถึงกฎหมายของประเทศ
และกฎหมายสากล ตลอดจนเสริมสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความส านึกในความเป็นไทย          
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระราโชบาย 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 

13. ความสัมพันธผ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
วิชาพื้นฐานได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาทิ ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 และเคมี

ส าหรับวิศวกร 1 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม อาทิ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นฐาน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิชาการออกแบบเขียนแบบ เครื่องมือกล โดย
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

วิชาพื้นฐานได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม อาทิ วิศวกรรมความปลอดภัยส าหรับทุกหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
      13.3  การบริหารจัดการ 

13.3.1 ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เพื่อให้ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ตามความต้องการของหลักสูตร 

13.3.2 ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากผู้ประกอบการวิชาชีพด้าน วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
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13.3.3 จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็น 
ระยะ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรร่วมกัน 
 

หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคผของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มีความรู้ความสามารถที่ผสมผสานงานทางด้านวิศวกรรมและด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้  โดยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจสังคมและท้องถ่ิน 

     1.2 ความส าคัญ 
1.2.1 เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาและการด าเนินงานของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

1.2.2 เป็นแนวปฏิบัติในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย              

     1.3 วัตถุประสงคผ 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม ผสมผสานกับความรู้ด้านการจัดการ

และด้านธุรกิจอุตสาหกรรม การบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่และการจัดการงานด้านวิศวกรรม ตลอดจนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความสามารถในการเป็นผู้น า
และผู้ประสานงานในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาในการด าเนินงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี   โดยการ
ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ การวางแผนและการตัดสินใจ การบริหารและประเมิน
โครงการ การออกแบบการทดลอง การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล การจ าลองระบบการผลิต การตลาดและ
พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์  เป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการท างานและการติดต่อประสานงาน มีความเข้าใจในการ
ท างานเป็นทีม มีความสามารถพัฒนาสัมพันธภาพทั้งต่อบคุคลและองค์กร มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มี
คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 
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2. แผนพัินาปรับปรุง 
 

แผนการพัินา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธผ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม ให้ มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่  สกอ. ก าหนด  (เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558) 
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF : HEd) 
โดยปรับอิงตาม มคอ.1 ของสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และมติที่ประชุม
สภาคณบดี วิศวกรรมศาสตร์แห่ ง
ประเทศไทย 

- พัฒนาหลั กสู ต ร ให้ ส อดคล้อ ง กับ เ กณฑ์
มาตรฐาน สกอ. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF : 
HEd) และติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถในการ
ท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 
 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้อง การ ของแรง งาน  การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
วิ ศ ว ก ร ร ม ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
ภาคอุตสาหกรรม 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้านโรงงานอุตสาหกรรม 

-แผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560–
2564) 
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการ ใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถในการ
ท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 
- บัณฑิตได้งานท าในด้านที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิศวกรรมศาสตร์และได้
เงินเดือนตามเกณฑ์ กพ. 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
ไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ท า งานวิ จัยและบริการ วิชาการแ ก่องค์ กร
ภายนอก 
 

- ปริมาณงานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 
 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   

ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา      
และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้ระยะเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2550 
และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  (ภาคผนวก ช) 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

(ภาคผนวก ง) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

 ภาคเรียนที่ 1  เดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 
 ภาคเรียนที่ 2  เดือน ธันวาคม – เมษายน 
 ภาคฤดูร้อน  เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 

และให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

เทียบเท่า 
2.2.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า  
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) 

2.2.4 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการรับนักศึกษา             
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 



  

11 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
 นักศึกษามีพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไม่

เท่าเทียมกัน เนื่องจากความหลากหลายของประเภทและระดับการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

2.4 กลยุทธผในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 ก าหนดแผนการเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและรายวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมพื้นฐานให้เริ่มมีการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษาแรก  

2.4.2 ก าหนดให้มีการเรียนการสอนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ก่อนการเปิด
ภาคเรียนในปีการศึกษาแรก และมีการทดสอบตามมาตรฐานรายวิชาดังกล่าว 

2.4.3 ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะน านักศึกษาทางด้านการเรียนการท ากิจกรรม และ
การอยู่ในสังคมใหม่ 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ช้ันปีที่ 3 - - 80 80 80 
ช้ันปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 80 80 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2562 2563 2564 2565 2566 

งบด าเนินการ 736,000 1,472,000 2,208,000 2,576,000 2,576,000 

งบครุภัณฑ์ และสิ่งปลกูสร้าง 1,500,000 1,800,000 2,160,000 2,592,000 3,110,400 

รวมงบประมาณ 2,236,000 3,272,000 4,368,000 5,168,000 5,686,400 

หมายเหต:ุ  ประมาณการงบด าเนินการ 9,200 บาท/คน/ปี 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2562 2563 2564 2565 2566 

งบด าเนินการ 736,000 1,472,000 2,208,000 2,576,000 2,576,000 

งบครุภัณฑ์ และสิ่งปลกูสร้าง 1,500,000 1,800,000 2,160,000 2,592,000 3,110,400 

รวมงบประมาณ 2,236,000 3,272,000 4,368,000 5,168,000 5,686,400 

 

2.6 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อื่นๆ (ระบุ) 

 
 2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2552 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ) 
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3. หลักสูตรและอาจารยผผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า        143  หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

รายการ เกณฑผ สกอ. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทค- 

โนโลย ี
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์  
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 
2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ             
อุตสาหกรรม 

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม  

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา  
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
 8 หน่วยกิต 

 
    107 หน่วยกิต 

49 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 

 
16 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
51 หน่วยกิต 
39 หน่วยกิต 

 
12 หน่วยกิต 

 
7 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 143 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
 การก าหนดรหัสวิชาโดยยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard 

Classification Education) ประกอบด้วยตัวเลข 7 ล าดับ ก าหนดความหมายดังนี้ 
 
 
 

ตัวเลขล าดับที่ 1-3    หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
ตัวเลขล าดับที่ 4       หมายถึง  ระดับความยากง่ายและช้ันป ี
ตัวเลขล าดับที่ 5       หมายถึง  ลักษณะเนือ้หาวิชา 
ตัวเลขล าดับที่ 6-7    หมายถึง  ล าดับกอ่นหลังของวิชา 

 

 ตัวเลขล าดับที่ 1-3 ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะ
ก าหนดหมวดวิชาและหมู่วิชาของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้  

600 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หมู่วิชาพื้นฐาน 
601 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หมู่วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 
602 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หมู่วิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
603 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หมู่วิชาวิศวกรรมการผลิต 

 

                     ตัวเลขล าดับที่ 5 ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม จะก าหนดเนื้อหาวิชาของกลุ่มความรู้หรือกลุ่มวิชาด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ตัวเลข  

0    กลุ่มความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 
2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย 
3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ  
4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
5 กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการด าเนินการ 
6 กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
7 กลุ่มวิชาโครงการพเิศษ วิจัย และสมัมนาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
8 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกจิศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 

ตัวอย่างความหมายของรหสัประจ ารายวิชา 
6001001         ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกร 1 
6023401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
6024802         การฝกึประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

7 6 5 4 3 2 1 
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                   ส่วนตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต ที่เขียนก ากับรายวิชา มีความหมาย ดังนี้ 
                   3(2-2-5) หมายถึง รายวิชา 3 หน่วยกิต ที่มีบรรยายทฤษฎี 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ปฏิบัติการ         
2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และศึกษาด้วยตนเอง 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ตามล าดับ 
 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                      ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร                                                                   10  หน่วยกิต 
วิชาบังคับ                                                                         บังคับเรียน     6  หน่วยกิต 

0001101 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai  for  Communication 

2(2-0-4) 

0001102 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English  for  Communication 

2(2-0-4) 

0001103 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  
Information Searching for Study 

2(2-0-4) 
 

 

วิชาเลือก                                               ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี      4  หน่วยกติ 
 

0001104 
การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
Listening and Speaking English for Daily Life 
Communication 

2(2-0-4) 

0001105 
การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสือ่สารในชีวิตประจ าวัน 
Reading and Writing English for Daily Life Communication 

2(2-0-4) 

0001106 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม 
English for Cultural Communication 

2(2-0-4) 

0001107 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  
English for Communication in the Workplace 

2(2-0-4) 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตรผ                                                                             6  หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                                    ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี   6 หน่วยกิต 
 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันาชีวิตและสงัคม  
Buddhism for Living and Social Development 2(2-0-4) 

0002102 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน  
Human Behavior and Self Development 2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกบัชีวิต  
Music and Life Appreciation 2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
Arts and Design 2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง  
Art Performance Appreciation  2(2-0-4) 

 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตรผ                                                                              6  หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                                   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี   6  หน่วยกิต 
 

0003101 ระบบสงัคมไทย 
Thai  Society  System 2(2-0-4) 

0003102 ระบบสงัคมโลก 
Global  Society  System 2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกบัชีวิตประจ าวัน 
Business  and  Daily  life 2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา  
Loei Study 2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกบัประชาคมอาเซียน 
Thailand and ASEAN Community 2(2-0-4) 

0003106 เศรษฐกจิในชีวิตประจ าวัน 
Economy in Daily Life  2(2-0-4) 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรผ วิทยาศาสตรผและเทคโนโลยี                                              8 หน่วยกิต 
วิชาเลือก                                               ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี       8 หน่วยกิต 

0004101 
การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

2(2-0-4) 

0004102 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
Computer Technology 

2(2-0-4) 

0004103 
การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  
Exercise for Health 

2(2-0-4) 
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0004104 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชีวิต 
Science and Technology for Quality of Life 

2(2-0-4) 

0004105 
วิทยาศาสตร์เพือ่สุขภาพ  
Science for Health 

2(2-0-4) 

0004106 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 

2(2-0-4) 

0004107 
เทคนิคการบ ารงุรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Household Appliances Maintenance Techniques 

2(2-0-4) 

0004108 
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน 
Raising Crops and Animals in Daily Life 

2(2-0-4) 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ        107 หน่วยกิต 
1. วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 49 หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรผและวิทยาศาสตรผ                      บังคับเรียน  21 หน่วยกิต 
6001001 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกร 1 

Physics for Engineers 1 
3(3-0-6) 

6001002 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกร 1 
Physics Laboratory for Engineers 1 

1(0-2-1) 

6001003 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกร 2 
Physics for Engineers 2 

3(3-0-6) 

6001004 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกร 2 
Physics Laboratory for Engineers 2 

1(0-2-1) 

6001005 เคมีส าหรบัวิศวกร 1 
Chemistry  for Engineers 1 

3(3-0-6) 

6001006 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 1 
Chemistry Laboratory for Engineers 1 

1(0-2-1) 

6001009 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
Engineering Mathematics 1  

3(3-0-6) 

6001010 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
Engineering Mathematics 2  

3(3-0-6) 

6001011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  
Engineering Mathematics 3  

3(3-0-6) 
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1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม                                            บังคับเรียน  16  หน่วยกิต 
6002001 

 
การเขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-2-5) 
 

6002002 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials  

3(3-0-6) 

6002003 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics  

3(3-0-6) 

6002004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Computer Programming  

3(2-2-5) 

6002005 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์
English for Engineering 

3(3-0-6) 

6002006 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 
Engineering Workshop 

1(0-2-1) 

 

 
1.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม                         บังคับเรียน  12  หน่วยกิต 

6021001 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
Fundamental to Electrical Engineering 

3(2-2-5) 
 

6022001 สถิติวิศวกรรม 
Engineering  Statistics 

3(3-0-6) 

6022002 เทอร์โมฟลูอิดส์  
Thermofluids 

3(3-0-6) 

6022003 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering  

3(3-0-6) 
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2. วิชาเฉพาะดา้น 51 หน่วยกิต 
 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม                               บังคับเรียน  39  หน่วยกิต 
6021501 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม 

Energy Management in Industry 
3(2-2-5) 

6022301 การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control  

3(3-0-6) 

6022501 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 
Maintenance  Engineering 

3(2-2-5) 

6022601 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
Computer Aided Design and Manufacturing  

3(2-2-5) 
 

6023101 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 
Manufacturing Processes 

3(3-0-6) 

6023201 การศึกษาการท างาน 
Work Study  

3(2-2-5) 

6023301 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
Industrial  Quality  Management 

3(3-0-6) 

6023401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Economics  

3(3-0-6) 

6023402 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 
Industrial Cost Analysis and Budgeting   

3(3-0-6) 

6023501 การวิจัยการด าเนินงานเบือ้งต้น 
Introduction to Operation Research 

3(3-0-6) 

6023601 โครงงานพเิศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1 
Special Project in Industrial Management Engineering 1 

1(1-0-2) 

6024501 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
Planning and Production Control 

3(3-0-6) 

6024601 การออกแบบและวางผังโรงงาน 
Industrial Plant Design and Layout  

3(3-0-6) 

6024602 โครงงานพเิศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 2 
Special Project in Industrial Management Engineering 2 

2(1-2-3) 
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2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี   12  หน่วยกิต 
6023001 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศส าหรับ วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม  
Computer and Information Technology for Industrial 
Management Engineering 

3(2-2-5) 

6023102 การบรรจุหบีหอ่ทางอุตสาหกรรม    
Industrial Packaging 

3(3-0-6) 

6023103 วิศวกรรมเครื่องมือ     
Tools Engineering 

3(2-2-5) 

6023104 กลศาสตร์ของวัสด ุ     
Mechanics of Materials 

3(3-0-6) 

6023202 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม     
Industrial Environmental Management 

3(3-0-6) 

6023203 การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสีย 
Pollution  Control  and  Waste  Treatment 

3(2-2-5) 

6023403 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม    
 Design of  Experiments  Engineering 

3(3-0-6) 

6023404 กลยุทธ์ในการผลิตเพือ่การแข่งขัน     
Competitive Manufacturing Strategy 

3(3-0-6) 

6023405 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
Project Feasibility Study 

3(3-0-6) 

6023406 วิศวกรรมคุณค่า 
Value  Engineering 

3(3-0-6) 

6023502 การยศาสตร์อุตสาหกรรม      
Industrial Ergonomics 

3(3-0-6) 

6023503 การจัดการอุตสาหกรรม     
Industrial Management 

3(3-0-6) 

6023504 การจัดการการด าเนินงาน      
Operations Management    

3(3-0-6) 

6023505 การเพิม่ผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Productivity Improvement 

3(3-0-6) 

6023506 การจัดการสินค้าคงคลัง      
Inventory Management 

3(3-0-6) 
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6023507 การจัดการโครงการ      
Project Management 

3(3-0-6) 

6023508 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน     
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

6023602 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม                        
Industrial Robotics  

3(2-2-5) 

6023603 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลกิส ์    
Pneumatic and Hydraulic Systems 

3(2-2-5) 

6023604 การจ าลองทางอุตสาหกรรม    
Industrial Simulation 

3(2-2-5) 

6023605 นวัตกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 
Innovation and Entrepreneurship  

3(3-0-6) 

6023701 สัมมนาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม    
Seminar in Industrial Management Engineering 

3(3-0-6) 

 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณผวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  7  หน่วยกิต 

ให้เลอืกเรียนรายวิชาจากกลุม่ต่อไปนีเ้พียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
2.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

6024801 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

1(90) 

6024802 สหกจิศึกษา 
Cooperative Education  

6 

 
2.3.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณผวิชาชีพ 

6024803 การ เตรี ยมฝึ กประสบการ ณ์วิชาชีพ วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
Preparation for Professional Experience in Industrial 
Management  Engineering 

1(90) 

6024804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
Training  for  Professional  Experience  in Industrial 
Management  Engineering 

6(540) 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     6   หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา ที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

6001001 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกร 1 
Physics for Engineers 1 

3(3-0-6) 

6001002 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกร 1 
Physics Laboratory for Engineers 1 

1(0-2-1) 

6001005 เคมีส าหรบัวิศวกร1 
Chemistry  for Engineers 1 

3(3-0-6) 

6001006 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 1 
Chemistry Laboratory for Engineers 1 

1(0-2-1) 

6001009 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
Engineering Mathematics 1 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 6002001 การเขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing  

3(2-2-5) 

รวม 20 
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ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

6001003 ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกร2  
Physics for Engineers 2 

3(3-0-6) 

6001004 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับวิศวกร 2 
Physics Laboratory for Engineers 2 

1(0-2-1) 

6001010 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
Engineering Mathematics 2  

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 6002006 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 
Engineering Workshop 

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

6021001 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
Fundamental to Electrical Engineering 

3(2-2-5) 
 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

6021501 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม  
Energy Management in Industry  

3(3-0-6) 

รวม 20 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 
หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

6001011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics 3  

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 6002003 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics  

3(3-0-6) 

6002005 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร ์
English for Engineering 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

6022001 สถิติวิศวกรรม 
Engineering  Statistics 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

6022501 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 
Maintenance  Engineering 

3(2-2-5) 

รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 6002002 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

6002004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Computer Programming   

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

6022002 เทอร์โมฟลูอิดส์  
Thermofluids 

3(3-0-6) 

6022003 วิศวกรรมความปลอดภัย 
Safety Engineering  

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

6022301 การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

3(3-0-6) 
 

6022601 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
Computer Aided Design and Manufacturing 

3(2-2-5) 

รวม 22 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 
หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะด้าน    
กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

6023101 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 
Manufacturing Processes 

3(3-0-6) 

6023201 การศึกษาการท างาน 
Work Study 

3(3-0-6) 

6023401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Economics  

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

xxxxxxx วิชาเลือก 1 3(……….) 
xxxxxxx วิชาเลือก 2 3(……….) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี (เลอืก 1) 3(……….) 
รวม 22 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาเฉพาะด้าน    

กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

6023402 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ นทุ น แ ล ะ ง บ ปร ะ ม าณ ท า ง
อุตสาหกรรม 
Industrial Cost Analysis and Budgeting 

3(3-0-6) 

6023301 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
Industrial  Quality  Management 

3(3-0-6) 

6023501 การวิจัยการด าเนินงานเบือ้งต้น 
Introduction to Operation Research 

3(3-0-6) 

6023601 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม 1 
Special Project in Industrial Management  
Engineering  1  

1(1-0-2) 

กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

xxxxxxx วิชาเลือก 3 3(……….) 

xxxxxxx วิชาเลือก 4 3(……….) 

รวม 20 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 
หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้าน    

กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

6024601 การออกแบบและวางผังโรงงาน 
Industrial Plant Design and Layout 

3(3-0-6) 

6024501 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
Planning and Production Control 

3(3-0-6) 

6024602 โครงงานพเิศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
2 
Special Project in Industrial Management  

Engineering 2 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxxx วิชาเลือกเสรี (เลอืก 2) 3(……….) 
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

6024801 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Co-operative Education  

1(90) 

หรือ   
6024803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม 
Preparation for  Professional Experience in  
Industrial Management  Engineering  

1(90) 

รวม 12 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
หมวดวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ    

วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

6024802 สหกจิศึกษา   
Co-operative Education  

6 

หรือ   
6024804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
Training for Professional Experience in  
Industrial Management  Engineering    

6(540) 

รวม 6 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุิิของอาจารยผ 
3.2.1 อาจารยผประจ าหลักสูตร 

  

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ – สกลุ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี)  
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายภาณุมาศ  พรหมเทศ ปร.ด. 
วศ.ม. 
ค.อ.บ. 

 

วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  
วิทยาเขตเทเวศร ์

2558 

2548 

2539 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายกานต์ จันทระ 
 

บธ.ม 
วศ.บ. 

การจัดการทั่วไป 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2546 
2540 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายเปรมชัย มูลหล้า 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2554 
2550 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายณัฐชัย โปธิ 
 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

2554 
2549 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ ค.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีเซรามกิส ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาบันราชภัฏพระนคร 

2547 
2539 
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3.2.2 อาจารยผพิเศษ 
  

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x นักวิจัย นายจรสั ปทุมนากุล M.Eng. Industrial Engineering University of Pittsburgh 2543 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ นางสาวรุ่งฉัตร  ชมภูอินไหว 
 

D.Eng. 
 

M.Eng. 
 

 
วศ.บ. 

Industrial and Manufacturing 
Engineering  
Mechanical and Manufacturing 
Engineering, majoring in 
Industrial Management 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

Oregon State University 

 
The University of New South 
Wales, Sydney, AUSTRALIA 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2549 
 

2543 
 
 

2540 
3 x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ นายนคร อินทรียส์ังวร คอ.ม. 

 
กศ.บ. 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
อุตสาหกรรมศิลป ์

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า   
พระนครเหนอื 
วิทยาลัยครูพระนคร 

2528 
 

2514 
4 x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ นายดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์ Ph.D. 

MS. 
วศ.บ. 

Industrial Engineering 
Industrial Engineering 
วิศวกรรมเครื่องกล 

Wichita State University, USA 
Wichita State University, USA 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2546 
2542 
2537 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายสมเดช  อิงคะวะระ วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมการผลิต 
 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระ
นครเหนอื 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล      
วิทยาเขตภาคพายัพ 

2541 
 

2535 
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4. องคผประกอบเกี่ยวกับประสบการณผภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
จากความต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์และทักษะวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงดังนั้นหลักสูตรจึงได้

ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะทางวิศวกรรมและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการในสถานประกอบการจริง เพื่อให้เกิดความช านาญและความมั่นใจ มีความพร้อม
ที่จะท างานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนโดยมีอาจารย์และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้
ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณผภาคสนาม 
  4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 4.1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 4.1.1.2 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 
 
 4.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได ้
 
 4.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.1.3.1  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
 4.1.3.2  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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4.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.4.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

4.1.4.2 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล 
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 
4.1.5 ทักษะการวิเคราะหผเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1.5.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ  

4.1.5.2 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 

 
4.2 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่หรือการพัฒนานวัตกรรม เพื่อบูรณาการและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถ่ินและ
สากล  หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร 
การแพทย์ การแปรรูปสินค้าอุตสาหกรรม และอื่น ๆ  โดยมีการจัดท ารูปเล่มรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจ และมีแนวโน้มในการน าไปประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมจรงิได้ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มี
ขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถท างานเดี่ยวหรืองานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และสามารถเป็นต้นแบบในการพฒันาต่อได้ 

โดยมีการพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้านเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ดังนี ้
 5.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 5.2.1.1 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ 
 5.2.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 5.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 5.2.2.1 สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 5.2.2.2 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปญัหาในงานจริงได้ 
 5.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 5.2.3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 5.2.3.2 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสรา้งสรรค์ 
 5.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5.2.4.1 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5.2.4.2 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล 
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 5.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหผเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2.5.1 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 
 5.2.5.2 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทาง
วิศวกรรมได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
     ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3  และภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4   
5.4 จ านวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

 มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน 
รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ

ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและการท างานของ
ระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในข้ันต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัด
สอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธผการสอนและการประเมนิผล 
  

1. การพัินาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธผหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการ
เรียนการสอน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ น า  แ ล ะ ค ว า ม
รับผิ ดชอบตล อดจนมี วินั ย ใน
ตนเอง 

-  ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น 

ด้ านการประยุ กต์ และพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อน าไปประกอบ
อาชีพในท้องถ่ินและสากล 

มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ก่อนการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และให้นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานประกอบการก่อนจบ
การศึกษา 
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2. การพัินาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาเฉพาะ 

          2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กร และสังคม  

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์  

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม  

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.1.1.2 กลยุทธผการสอนท่ีใช้พัินาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการ
เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม   และการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ้ื่น เป็นต้น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น 

2.1.1.3 กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(4)  พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
 
 



  

36 
 

2.1.2 ความรู้ 
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ        
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม  

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได้ 
 

2.1.2.2 กลยุทธผการสอนท่ีใช้พัินาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ันๆ  นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.1.2.3 กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  ประเมินจากผลการทดสอบ 
(2)  ประเมินจากรายงาน/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  ประเมินจากพฤติกรรมการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(4)  ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรม หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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2.1.3.2 กลยุทธผการสอนท่ีใช้ในการพัินาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  แนะน าวิธีการที่จะค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยตัวเอง 
(2)  แนะน าเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา 
(3)  ทดสอบศักยภาพของการปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ 

2.1.3.3 กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในช้ันเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
2.1.4 ทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม  

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม่ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

(3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคล และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.1.4.2 กลยุทธผการสอนท่ีใช้ในการพัินาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์  

2.1.4.3 กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ัน
เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล 
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2.1.5 ทักษะการวิเคราะหผเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหผเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ  
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์  
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ

ทางวิศวกรรมได้ 
2.1.5.2 กลยุทธผการสอนท่ีใช้ในการพัินาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหผเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ความรู้และทักษะใน
หลากหลายสถานการณ์ 

2.1.5.3 กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหผเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  ประเมินจาก 

(1)  เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมอืทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรอื
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  ที่มีการน าเสนอต่อช้ันเรียน 
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 2.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (1) ตรงต่อเวลา 
   (2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
   (3) มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

      2.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1) มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
   (2) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

                        (3) สามารถพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

      2.2.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
   (2) สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
   (3) สามารถประเมินค่า หรือคุณค่า 

             2.2.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
   (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม 

             2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหผเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   (1) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
   (2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
   (3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.2.6 การพัินาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.2.6.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธผการสอน กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู ้
(1)   ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกบัผูส้อนเรือ่ง

การเข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกบัผูส้อนเรือ่ง
ของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อเวลาใน
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่ง
งาน 
 

(2) มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 

- มอบหมายงานกลุม่และงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่สง่เสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ภายนอกและภายในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย์
สุจริตในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากช้ินงานที่ ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง 
และการสอบ 
- ประเมินจากความซื่อสัตย์ต่อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในช้ันเรียน 
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3)  มีสัมมาคารวะ 
อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของการ
ปฏิบัติตนอย่างสุภาพและอ่อนน้อม วาจาสุภาพ
ไพเราะ มี ระเบียบ วินัย ประพฤติตนให้ ถูก
กาลเทศะ โดยใช้กรณีการสาธิตและกรณีจ าลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การน าเสนอผลงาน 

2.2.6.2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธผการสอน กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู ้

(1) มีความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชา
ที่ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการบรรยาย 
อภิปราย ถาม-ตอบ ในช้ันเรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต ทดลอง
และฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
 
 

- ประ เมินจากงานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
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2.2.6.2 ด้านความรู้ (ต่อ) 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธผการสอน กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู ้

(2) ส า ม า ร ถ น า
ความรู้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาโดยการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็
หลัก(Problem Based Learning) หรือ เรียกย่อ
ว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) ส าม า ร ถ
พัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก คุ ณ ภ า พ ง า น
มอบหมาย ที่ แสดง ถึงการ คิด/
วิเคราะห์ การหาความรู้ เพิ่มเติม 
โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้จาก
แหล่งที่น่าเช่ือถือมาประกอบได้อย่าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
 

2.2.6.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธผการสอน กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู ้

(1) ส า ม า ร ถ คิ ด
วิเ คร าะห์อย่า งมี
เหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในช้ันเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานทีได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 

(2) ส า ม า ร ถ
สังเคราะห์ ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดยใช้วิธีการ
กรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 

- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในช้ันเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 
 

(3) ส า ม า ร ถ
ประเมินค่า หรือ
คุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่าโดย
ใช้วิธีจ าแนกคุณภาพงาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่าโดย
ใช้วิธีการน าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
 

2.2.6.4 ทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธผการสอน กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู ้

(1)  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
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2.2.6.4 ทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ต่อ) 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธผการสอน กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู ้

(2) มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
ตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ 
PBL 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 

2.2.6.5 ด้านทักษะการวิเคราะหผเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธผการสอน กลยุทธผการประเมินผลการเรียนรู ้

(1) ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
รายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2)  สามารถใช้ภาษา
ในการสื่ อสารได้
อย่างเหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารใน
รายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 
 

(3) มีทักษะในการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การ สร้ า ง ช้ินง านโ ดยกา ร ใ ช้ เทคโนโล ยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กระจายความรับผิดชอบผลการ
เรียนรู้สู่รายวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะดังนี้  
    3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตรงต่อเวลา 
 (2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 (3) มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
 3.1.2  ความรู้ 
 (1) มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
 (2) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 (3) สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.1.3  ทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 (2) สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 (3) สามารถประเมินค่า หรือคุณค่า 
 3.1.4  ทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 (2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
 3.1.5  ทักษะการวิเคราะหผเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 (2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 (3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธผ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหผ
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร               

0001102 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร   o            
0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า               
0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
ในชีวิตประจ าวัน  o            

 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
ในชีวิตประจ าวัน               

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม o    o          
0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ               
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping ) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตรผ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธผ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหผ
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตรผ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพฒันาชีวิตและสังคม               
0002102 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน       o        
0002103 สนุทรยีภาพของดนตรกีบัชีวิต  o   o    o      
0002104 ศิลปะและการออกแบบ               
0002105 สนุทรยีภาพการแสดง     o          
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 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping ) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตรผ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธผ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหผ
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตรผ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย                
0003102 ระบบสังคมโลก                
0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                
0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรผ วิทยาศาสตรผและเทคโนโลยี 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธผ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหผ
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรผ วิทยาศาสตรผและเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์               
0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ            o   
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่คุณภาพชีวิต               
0004105 วิทยาศาสตรเ์พือ่สขุภาพ         o o  o o  
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดลอ้ม               
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน     o       o   

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน  o o  o  o    o   o 
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 3.2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

3.2.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

3.2.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

3.2.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

3.2.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.2.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

3.2.2 ความรู้ 
3.2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม

พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

3.2.2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3.2.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2.2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
3.2.2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได้ 
3.2.3 ทักษะทางปัญญา 

3.2.3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2.3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.2.3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การพัฒนานวัตกรรม  หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2.3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธผระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.2.4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม 

3.2.4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

3.2.4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3.2.4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

3.2.4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท า งาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

3.2.5 ทักษะในการวิเคราะหผเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2.5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
3.2.5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2.5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
3.2.5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
 3.2.5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทาง
วิศวกรรมได้ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลกั    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธผ
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหผ             
เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

6001001  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                          
6001002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1                          
6001003  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                          
6001004  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2                          
6001005  เคมีส าหรับวิศวกร 1     o                      
6001006  ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1   o                       
6001009 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                           
6001010 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                           
6001011 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                          
6002001 การเขียนแบบวิศวกรรม        o       o           
6002002 วัสดุวิศวกรรม               o           
6002003 กลศาสตร์วิศวกรรม               o           
6002004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์        o       o           
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธผ
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหผ             
เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

6002005 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์               o  o         
6002006 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน               o  o         
6021001 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน               o           
6022003 วิศวกรรมความปลอดภัย               o           
6022001 สถิติวิศวกรรม               o           
6022002 เทอร์โมฟลูอิดส์     o   o      o            
6023101 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม               o           
6021501 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม   o     o       o    o    o   
6022301 การควบคุมคุณภาพ o              o           
6022501 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม               o  o         
6023501 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น                          
6022601 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ
การผลิต               o           

6023201 การศึกษาการท างาน                o  o         
6023301 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   o     o       o    o    o   
6023401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม o              o           
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 รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธผ
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหผ             
เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

6023402 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ
ทางอุตสาหกรรม 

o              o           

6023601 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 1               o           

6024501 การวางแผนและการควบคุมการผลิต               o  o         
6024601 การออกแบบและวางผังโรงงาน               o  o         

6024602  โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 2                          

6023001 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ส าหรับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   o     o       o    o    o   

6023102 การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม   o     o       o        o   
6023103 วิศวกรรมเครื่องมือ               o           
6023104 กลศาสตร์ของวัสดุ               o          

 

6023202 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม               o  o         
6023203 การควบคุมมลพิษและการขจัดของ
เสีย               o  o         

6023403 ก า ร ออ กแ บบ ก าร ทด ลอ งท า ง
วิศวกรรม                o         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธผ
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหผ             
เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 

6023404 กลยุทธ์ในการผลิตเพื่อการแข่งขัน 
     o     o       o        o   

6023405 การศึกษาความเป็นได้ของ 
โครงการ 

 o                   o     

6023406 วิศวกรรมคุณค่า   o     o       o        o   
6023502 การยศาสตร์อุตสาหกรรม 

  o     o       o    o    o   

6023503 การจัดการอุตสาหกรรม                           
6023504 การจัดการการด าเนินงาน   o     o       o        o   
6023505 การเพิ่มผลผลิตในงาน
อุตสาหกรรม   o     o       o        o   

6023506 การจัดการสินค้าคงคลัง    o     o       o        o   
6023507 การจัดการโครงการ   o     o       o    o    o   
6023508 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน   o     o       o    o    o   

6023602 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม               o           
6023603 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  
 

              o           
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธผ
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหผ             
เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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 
6023604 การจ าลองทางอุตสาหกรรม 

  o     o       o    o    o  
 
 

6023605 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

    o    o o                

6023701 สัมมนาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม   o     o       o        o  

 
 

6024801 เตรียมสหกิจศึกษา o              o  o      o   
6024802 สหกิจศึกษา o              o  o      o   
6024803 การ เตรี ยมฝึ กป ระสบการ ณ์
วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

o              o  o      o   

6024804 การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

o              o  o      o   
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑผในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑผ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแตล่ะรายวิชาเป็นสญัลกัษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี ้
     ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ)   
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกนัทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัย
อาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านระยะเวลาในการ
หางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ  

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ  
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พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงข้ึน
ในสถานศึกษาน้ันๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรอืเป็นอาจารย์พิเศษที่มาประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 

3. เกณฑผการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ)   

 
หมวดท่ี 6  การพัินาคณาจารยผ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารยผใหม่      
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบรายละเอียดหลักสูตร และการจัดท าประมวล

รายวิชา (Course Syllabus) จัดอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ซึ่งอาจจัดข้ึนในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
1.2 จัดระบบแนะน า/ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอน

ของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์สอนและการวิจัยอย่ างต่อเนื่อง การ

สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
 
2. การพัินาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารยผ 

2.1 การพัินาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอนและ

การวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
2.1.2 สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ความ

คิดเห็นกับผู้สอนอื่น หรือผู้ช านาญการในทางวิชาชีพ 
2.1.3 สนับสนุนการวิจัยและบริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

เพื่อให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2 การพัินาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัย หรือกิจกรรมบริการวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน 
2.2.2 ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
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2.2.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การ
สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

2.2.4 สนับสนุนงบประมาณให้ผู้สอนซื้อสื่อการสอนหรือต าราเรียนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รวมทั้งอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 

2.2.5 สนับสนุนการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

หมวดท่ี 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ก ากับมาตรฐานโดยใช้  มคอ.7 ดังนี้ 
1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน จะต้องมีประสบการณ์สอนหรือท างานวิจัย  
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี  

  

2. บัณฑิต 
บัณฑิตเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรได้มีระบบและกลไก การรับนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

3.1.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนการรับนักศึกษา ปีละประมาณ 40 คน   ส่งให้
มหาวิทยาลัย 

3.1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมกับคณะ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์ และการออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน 

3.1.3 ออกประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อรับนักศึกษา 
3.1.4 ประชาสัมพันธ์หน้าห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรมีโครงการปรบัพื้นฐานความรู้ส าหรับนักศึกษาแรกเข้าร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการ

แนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และการแนะน าระบบบริการการศึกษาผ่าน
ช่ัวโมงอาจารย์ที่ปรึกษา 
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3.3 การควบคุมและการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3.3.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีช่ัวโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน อาจารย์ที่

ปรึกษามีบทบาท ในการให้ค าแนะน าในการลงทะเบียนตามแผนการเรียน ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แหล่ง
ทุนการศึกษา การร่วมกิจกรรม ตลอดจนการเห็นชอบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

3.3.3 ประชุมผลของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เพื่อติดตามนักศึกษาผ่านระบบและปรับปรุง
แนวทางการด าเนินการของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ 
 3.4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าการประชุมอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อส ารวจการคงอยู่ 

การส าเร็จการศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกับหาทางแก้ไขร่วมกัน 
3.5 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 3.5.1 นักศึกษาสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหลักสูตร หรือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และด าเนินการตามวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

 
4. อาจารยผ 

4.1 หลักสูตร มรีะบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรดังนี้ 
4.1.1 คณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลกัสูตรจัดท าแผนกรอบอัตราก าลงัเพื่อขอรบัอาจารย์ใหม่ในกรณีที่ภาระ

การสอนเกินกว่าก าหนด หรือเพื่อทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณอายุ หรือคัดเลือกอาจารย์ให้มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือกรณี
อื่นๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการบริหารหลักสูตร เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

4.1.2 คณะกรรมการบริหาร พิจารณาและก าหนดคุณสมบัติเพื่อประกอบการประกาศรับสมัครอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพร้อมกับเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.1.3 มหาวิทยาลัยประกาศรับและคัดเลือกตามกฎระเบียบของทางราชการ 
4.1.4 หากอาจารย์ใหม่ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจัดอบรมสัมมนาให้อาจารย์ใหม่

เพื่อให้เข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
4.1.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่งตั้งอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด  และแนะแนวทางที่

ดีของอาจารย์ตามคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ต้องการ 
4.1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแนะน าอาจารย์ใหม่ในที่ประชุมอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความอบอุ่นแก่อาจารย์ใหม่ 
4.1.7 ในช่วงทดลองงานอาจารย์ใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะท าการประเมินคุณภาพงานด้านสอน 

งานด้านวิจัย งานด้านบริการวิชาการแก่สังคม งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่นๆ ตามที่คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสั่งการเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง  
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4.2 ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งหลักสูตรได้
วางแผนและจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังนี้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านต าแหน่งวิชาการที่สูงข้ึนตามที่มหาวิทยาลัย หรือคณะจัด  
4.2.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาตนเองตามความประสงค์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการ เช่น การ

เข้ารับการอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการในด้านต่างๆ  
4.2.3 สาขาติดตามการด าเนินงานตามแผนพฒันาตนเองของอาจารย์อยู่เสมอ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
5.1 การก าหนดผู้สอน ดังนี ้

         5.1.1 พิจารณาก าหนดผูส้อนตามศักยภาพและตามประสบการณ์ของผู้สอนแต่ละคนให้เหมาะสมกบัรายวิชา 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 
       5.1.2 เฉลี่ยภาระงานการสอนให้ใกล้เคียงกัน 

5.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
 5.2.1 คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการช้ีแจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการประชุมร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนก่อนวันเปิดภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการวางแผนการสอน ซึ่งตั้งแต่ในปีการศึกษา 2558  ตามระเบียบให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่ง    
มคอ.3 และ มคอ.5 ทันตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย และให้ส าเนาเป็นเอกสารให้ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและหลักสูตร เก็บไว้ประกอบเป็นหลักฐาน 

       5.2.2 ข้อมูลการส่งหลักฐาน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เมื่อครบรอบ
การประเมินผลงานอาจารย์ 

5.3 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
          5.3.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา มคอ.3 ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาค าอธิบาย
รายวิชาใน มคอ.2  
          5.3.2 วิชาโครงการพิเศษ เป็นวิชาที่ส่งผลต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ประชุมโดยคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับผู้สอนเห็นควรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดปฏิทิน การส่งหัวข้อ และ
มีการก าหนดวันสอบที่ชัดเจน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนนักศึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 มีระบบการด าเนินงานโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม ตลอดจนระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อ

เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของครุภัณฑ์หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

6.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
6.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ของหลักสูตร 
  

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมนิผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

      

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว      



 

61 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการพฒันา
ทางวิชาการและ/หรอืวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
หมวดท่ี 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธผการสอน 

1.1.1  การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
1.1.2  อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่นๆ 

หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
1.1.3  การสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ

สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา 
1.1.4  ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยผในการใช้แผนกลยุทธผการสอน 
 1.2.1  การประเมินการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารยจ์ากวิธีการสอน กิจกรรม และงานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดย

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
 ทั้งนี้มีการประเมินกลยทุธ์การสอนดังนี ้

 ก. การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นในการใช้กลยุทธ์การ
สอน 

 ข. การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสทิธิผลการเรียนรู้จากวิธีการสอนที่ใช้ 
 ค. ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากจิกรรมและผลการสอบ 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ติดตามประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  
2.2 ติดตามและส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
2.3 ติดตามผลการท างานของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 ติดตามประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก 
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ

สอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรต้องผ่านประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตัวบ่งช้ีเพิ่มข้างต้นรวมไปถึงผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจากการ
ประเมินของนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(2-0-4) 
    Thai for Communication 
  ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารง ชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  The meaning and importance of Thai for communication; practice of thinking, 
listening, speaking, reading, and writing skills; appropriate patterns of communication;  effective 
integration of  gained knowledge into daily life. 
 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       2(2-0-4) 
    English for Communication 
  ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง พูด อ่าน 
และเขียนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการฟัง -พูด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน ท้องถ่ินและ
จังหวัด 
  Fundamental English for communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; English usage of personal information, families, 
communities, and provincial information. 
 
0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า      2(2-0-4) 
    Information Searching for Study 
  ความหมายความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศแหล่งสารสนเทศ ในการศึกษา
ค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
ตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
  The meaning and the importance of information and the information resources for 
study and search; information researching and retrieval for self-study; presentation with standard 
approaches. 
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0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
    Listening and Speaking English for Daily Life Communication 
  ทักษะด้านการฟัง-พูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์
ต่างๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  Practice of English listening and speaking skills at the levels of sentence and 
discourse for daily Life communication through various media such as television, VDO, radio and 
so on. 
   
0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
    Reading and Writing English for Daily Life Communication 
  การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 
product labels; skills for note-taking, summarizing, completing forms, personal correspondence, 
and electronic communication. 
 
0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัินธรรม      2(2-0-4) 
    English for Cultural Communication 
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม 
ความเช่ือ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม และงานประเพณี 
  English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social 
value, beliefs, food, festivals and traditions, and ceremonies. 
 
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ     2(2-0-4) 
    English for Communication in the Workplace 
  ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล การ
กรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมคัรงาน การเขียนประวัติส่วนตัว และการอ่านประกาศรับสมคัร
งาน แผนภูมิ ตารางประเภทต่างๆ 
  English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving and 
asking information; form filling, application letter, resume, job advertisement, charts and labels. 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตรผ 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัินาชีวิตและสังคม      2(2-0-4) 
             Buddhism for Living and Social Development 
  พุทธประวัติ หลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรม การพัฒนาจิตและปัญญา และการด าเนินชีวิตตาม
หลักพุทธศาสนา 
  The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath days and ritual of 
Buddhism; mind and wisdom development; Dhamma application for daily life.  
 
0002102 พฤติกรรมมนุษยผกับการพัินาตน      2(2-0-4) 
    Human Behavior and Self Development 
  ปัจจัยแห่งพฤติกรรมการมนุษย์ การรู้จักและพัฒนาตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น    
การวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
  The factors affecting human behaviors, self–perception for self-development, 
positive relationships building with others and planning for a happy life. 
 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต                 2(2-0-4) 
    Music and Life Appreciation 
  ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีในสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี   
  The meaning of music aesthetics; types of music in daily life; musical role in social 
context; music and life relationship; music skills and experiences improvement. 
 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ       2(2-0-4) 
    Arts and Design 
  ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบของศิลปิน
และนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิด
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะและการออกแบบส าหรับน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Background, meaning and reasons for artworks creation; the design of the artists 
and designers; principle of arts and design; visual perception; taste, beauty and creativity; 
analysis, criticism and consideration on arts and design value in daily life. 
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0002105 สุนทรียภาพการแสดง        2(2-0-4) 
    Performance Art Appreciation 
  ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและการละเล่นท้องถ่ิน ค่านิยมและวิถีชีวิตที่
น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถ่ิน 
  The meaning of aesthetics performances; the folk plays; values and lifestyles 
applied to art performances; activity based on local values and ways of life. 
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตรผ 

0003101 ระบบสังคมไทย        2(2-0-4) 
             Thai Society System 
  สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อมไทยในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความเป็นพลเมือง ประชาสังคมและ     
ธรรมาภิบาล แนวโน้มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
  Thai social and cultural, economic, political and environmental conditions from 
past up to present; social problems and solutions in Thai society; directions of Thai society 
development and sustainable development; the development of the King’s initiatives, 
sufficiency economy, Thai wisdom and local wisdom; civic education, civil society and good 
governance; trends for Thai society development in the future. 
 
0003102 ระบบสังคมโลก        2(2-0-4) 

   Global Society System 
  วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎี
และกระแสที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา 
ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน แนวโน้มในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 
  Social, economic and political evolution of global society from past up to present; 
theories and streams that influence social, economic and political changes; human rights; peace 
education; ASEAN Community; laws and important relevant international organizations; current 
world events; trends for social, economic and political development in global society. 
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0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน       2(2-0-4) 
             Business and Daily life 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต    
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; administrative human resources management; marketing; financial accounting, 
context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; and applying 
philosophy of sufficiency economy to daily life. 
 
0003104 ไทเลยศึกษา         2(2-0-4) 
             Loei Study 
  บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเช่ือพิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
  Context of Loei province; history and culture, belief, ritual, custom, ways of life, 
amusement, Loei dialect, arts, and folk wisdom. 
 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน         2(2-0-4)   
             Thailand and ASEAN Community 
  ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 
  Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; ASEAN 
political-security community, ASEAN economic community, ASEAN socio-cultural community; the 
relationships of internal and external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being ASEAN member. 
 
 
 
 



 

69 
 

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน       2(2-0-4)  
             Economy in Daily Life 
  หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาด
และกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบัน
การเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน  
  Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market and 
price; national income; gross provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of economy. 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตรผ  วิทยาศาสตรผและเทคโนโลยี 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ       2(2-0-4) 
             Thinking and Decision Making 
  ศึกษาความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน การสืบค้นองค์ความรู้จากสื่อ สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Principles and human thinking process; process of thinking skills; logical principles; 
data collection; data analysis through software application for decision making; application of the 
principle of decision-making analysis linear programming for problem solving in daily life. 
 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผ       2(2-0-4) 

   Computer Technology 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรมและ
ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  Computer systems; importance and impact of computer and information 
technology in daily life; computer networking system; the Internet and e -mail; social 
network; laws, ethics and securities of computer network.  
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0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสขุภาพ       2(2-0-4) 
             Exercise for Health 
  องค์ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย รูปแบบ กิจกรรม ของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ร่วม
สมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถี
ชีวิต 
  Knowledge of physical movement; patterns and activities of contemporary 
healthy exercise according to gender, age and individual physical fitness; suitable application to 
ways of life. 
 
0004104 วิทยาศาสตรผและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต     2(2-0-4) 

   Science and Technology for Quality of Life 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก ารน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการด ารงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
  Scientific process; science and technology development; applying scientific 
knowledge to quality of life for happy living; effects of advanced science and technology on 
human life. 
 
0004105 วิทยาศาสตรผเพ่ือสุขภาพ       2(2-0-4) 

   Science for Health 
  ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงาน
และสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวัน การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ 
หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดโรค
และการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต และ
หลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 
  Essential factors for human living; significance of food and nutrition; daily required 
energy and nutrients; nutritional assessment; principle of balanced food  according to nutrition 
flag; principle of safety food selection and consumer protection; general knowledge of diseases 
and disease prevention; sexual health promotion; accident and first aid; mental health 
promotion and  principle of daily medicine use. 
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0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม        2(2-0-4) 
   Life and Environment 

  การก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  The origin of the Earth; origin of life; human evolution; systematic relation 
between organisms and environment; environmental pollution and its impact on quality of life; 
ways and local natural resources use; environment and tourism; law and environmental conflict 
management; sustainable natural resources and environmental management. 
 
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

   Household Appliances Maintenance Technique 
  หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตภายในบ้าน เครื่องมือและการ
ใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการ
ประหยัดพลังงาน  
  Principle of operation; household kits maintenance techniques; tools and 
electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy conservation 
awareness. 
 
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวผในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4)  
             Raising Crops and Animals in Daily Life  
           หลักการปลูกพืชเบื้องต้น การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษ 
พืชเครื่องเทศ และสมุนไพร เพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น  
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for decoration; 
chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household consumption; fruit trees 
and perennial plant productions; principle of animal productions; economic animal productions; 
productions and carefulness for domestic animals; principle of sufficiency economy in animal 
productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1. วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรผและวิทยาศาสตรผ 
 

6001001 ฟิสิกสผส าหรับวิศวกร 1        3(3-0-6) 
    Physics for Engineers 1 

เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง จุดศูนย์กลางความ
โน้มถ่วงและจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่นสะเทือน กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสารบริสุทธ์ิ งานและความ
ร้อน การน าความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน 

Vectors, Motion and Newton's Laws, Equilibrium of forces, equilibrium of rigid 
bodies, center of gravity and centroid, wave and vibration, fluid mechanics, ideal gas and pure 
substances, work and heat, thermal conduction, thermal convection and thermal radiation. 
 

6001002 ปฏิบัติการฟิสิกสผส าหรับวิศวกร 1      1(0-2-1) 
    Physics Laboratory for Engineers 1 

ปฏิบัติการที่มีเนือ้หาสัมพันธ์กบัวิชา 6001001  ฟิสิกส์ส าหรบัวิศวกร 1 
The experiments correspond to the subject in 6001001 Physics for Engineers 1. 
 

6001003 ฟิสิกสผส าหรับวิศวกร 2        3(3-0-6) 
    Physics for Engineers 2 

การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไรเซช่ัน เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง คุณสมบัติแบบคลื่น
ของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส ์คุณสมบัติเบื้องต้นของอุปกรณ์สารกึง่ตัวน า พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองข้ัวและสนามไฟฟ้า 
การใช้งานไดโอดพื้นฐาน 

Reflection and refraction, polarization, lens and optical instruments, dual property 
of wave and particle, atom structure, DC and AC circuit analysis, basic configuration of electronics 
systems, basic characteristics of semiconductor devices, basic diode, bipolar transistors and 
electric field, basic diode applications. 
 
6001004 ปฏิบัติการฟิสิกสผส าหรับวิศวกร 2      1(0-2-1) 
    Physics Laboratory for Engineers 2 
  ปฏิบัติการที่มีเนือ้หาสัมพันธ์กบัวิชา 6001003 ฟิสิกสส์ าหรบัวิศวกร 2 

The experiments correspond to the subject in 6001003 Physics for Engineers 2. 
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6001005 เคมีส าหรับวิศวกร 1        3(3-0-6) 
    Chemistry for Engineers 1 
  พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะ
เคมี คุณสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททิฟและโลหะทรานซิซัน  คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย  
สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์เคมี  กรด-เบส เคมีไฟฟ้า 

Basis of the atomic theory and electronic structures of atoms, Stoichiometry 
chemical bond properties of representative and transition metals, properties of gases, solids, 
liquids, and solutions, chemical equilibrium, chemical kinetics acid-based electrochemistry. 

 
6001006 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1       1(0-2-1) 
    Chemistry Laboratory for Engineers 1 
  ปฏิบัติการที่มีเนือ้หาสัมพันธ์กบัวิชา 6001005 เคมีส าหรับวิศวกร 1 

The experiments correspond to the subject in 6001005 Chemistry for Engineers 1. 
 
6001009 คณิตศาสตรผวิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics 1 
  ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะน าอนุพันธ์ การหา
อนุพันธ์ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต 

Function, Limit, Continuity and their applications, Mathematical induction, 
Introduction to derivative, Differentiation, Applications of derivative, Definite integrals. 
 
6001010 คณิตศาสตรผวิศวกรรม 2       3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics 2 

   วิชาบังคับก่อน  : 6001009 คณิตศาสตรผวิศวกรรม 1  
    Pre-requisite : 6001009 Engineering Mathematics 1 

  การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์ การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จ ากัดเขต รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่า
ไม่ได้ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและอนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์
ของฟังก์ชันพื้นฐาน แนะน าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ 

Antiderivative integration, Application of definite integral, Indeterminate forms, 
Improper integrals, Numerical integration, Sequences and series of numbers, Taylor series 
expansions of elementary functions, Introduction to differential equations and their applications. 
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6001011 คณิตศาสตรผวิศวกรรม 3       3(3-0-6) 
    Engineering Mathematics 3 
    วิชาบังคับก่อน  : 6001010 คณิตศาสตรผวิศวกรรม 2 
    Pre-requisite  : 6001010 Engineering Mathematics 2  
  ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชัน
จ านวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์จ านวนจริงหลาย    ตัวแปร แนะน า
ปริพันธ์เชิงเส้น เส้น ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันจ านวนจริงในปริภูมิสามมิติ 

Functions of several variables and theirs applications, Vector algebra in three dimensions, Polar 
coordinates, Calculus of real-valued functions of two variables, Differentiation and integration of real–valued and 
vector-valued functions of multiple real variables, Introduction to line integrals, Lines, planes and surfaces in three-
dimensional space, Calculus of real - valued functions in three-dimensional space. 

 
1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 
 

6002001 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 
   Engineering Drawing 

  การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งฉากกัน การวาดภาพบนพิกัดฉาก (การเขียนภาพ 3 มิติ) การ
ก าหนดขนาดและค าพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและภาพแผ่นคลี่ การร่างแบบด้วยมือการเขียนแบบประกอบ
และภาพแยกชิ้นส่วน พื้นฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 

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. 
 
6002002 วัสดุวิศวกรรม         3(3-0-6) 

   Engineering Materials  
  โครงสร้างวัสด ุคุณสมบัติวัสดุทางไฟฟ้า คุณสมบัติวัสดุทางแม่เหลก็ คุณสมบัติวัสดุทางแสง ตัวน าทางไฟฟ้า การ
แนะน าอุปกรณ์สารก่ึงตัวน า ตัวน ายิ่งยวด ฉนวนของแข็ง ฉนวนของเหลว และแก๊ส การประยุกต์ใช้งานวัสดุในอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  สมบัติ กระบวนการผลิต และประโยชน์การใช้งานของวัสดุวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ โพอลิเมอร์ เซรา
มิกส์ และคอมโพสิต รวมถึงสมบัติทางกล ตลอดจนการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

Structure of materials, electrical properties of materials, magnetic properties of materials, optical 
properties of materials, electrical conductors, introduction to semiconductor devices, superconductivity, solid, liquid 
and gas dielectrics, applications of materials in electrical power devices. Relationship between structures, Properties, 
Production processes and applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and 
composites; mechanical properties and materials degradation. 
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6002003 กลศาสตรผวิศวกรรม        3(3-0-6) 
   Engineering Mechanics 

  ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุล สถิตย์ศาสตร์ของของไหล จลน์ศาสตร์และจลน์พลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎของที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดล และโมเมนตัม 

Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, Kinematics and kinetics of 
particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy, impulse and 
momentum. 
 
6002004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรผ      3(2-2-5) 

   Computer Programming 
แนวคิด คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การท างานร่วมกัน (การ

ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์: EDP) แนวคิด การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา
ระดับสูง 

Computer concepts, computer components, hardware and software interaction 
(Electronic Data Processing: EDP) concepts,  program  design  and  development  methodology, 
High-level language programming. 
 
6002005 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตรผ      3(3-0-6) 
            English for Engineering 
  การใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ฟัง และพูดเพื่อการศึกษา เช่น การใช้หนังสืออ้ างอิง การ
อ่านกราฟ ตาราง ฯลฯ การเขียนบทสรุป การฟัง พูด โต้ตอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือฟัง รวมทั้งการ
ทบทวนโครงสร้างไวยากรณ์ และการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ 
  Practice of English in four language skills academic purposes such as using 
reference materials, reading graphs and tables, etc. Summary writing. Discussion based on reading 
and listening. Structures and grammar revision. Further practices in social language. 
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6002006 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน       1(0-2-1) 
    Engineering Workshop 
    ปฏิบัติการทางวิศวกรรมพื้นฐาน ได้แก่ งานตะไบ งานโลหะแผ่น การใช้เครื่องเจาะและการเจาะรู 
การท าเกลียวนอกและเกลยีวใน การเลื่อย การใช้เครื่องมือวัด การเช่ือมโลหะโดยวิธี เช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊ส และการ
ตัดโลหะด้วยแก๊ส 

Engineering practices: filing, sheet metal working, the use of drilling machine and 
drilling process, internal and external threading, sawing, measuring equipment, welding process 
by electrical arc welding and gas metal cutting. 
 
6021001 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

    Fundamental to Electrical Engineering 
  วงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์โหนด การวิเคราะห์เมช ทฤษฎีของเทวี

นินและนอร์ตัน ซุปเปอร์โพซิช่ัน อุปกรณ์ที่เก็บพลังงานได้ วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องจักรกล
กระแสตรง และกระแสสลับเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรสวิทช่ิง พีชคณิตแบบบูลีน ตารางความเป็นจริง 
วงจรเกทพื้นฐาน วงจรคอมบิเนช่ันนอล และวงจรซีเควนเชียล 

Electric circuit, Ohm’s law, Kirchhoff’s law, nodal and mesh analysis, Thevenin and 
Norton equivalence, super position, storage elements, AC circuit, magnetic circuit, introduction to 
DC and AC machines, introduction to transformer, logical switching, boolean algebra and truth 
table, basic logic gate, combinational and sequential logics. 
 
6022001 สถิติวิศวกรรม         3(3-0-6) 
    Engineering Statistics 
  ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น รูปจ าลองแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
ฟังก์ช่ันของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า พารามิเตอร์ ช่วงความเช่ือมั่น         
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การประยุกต์สถิติกับระบบ
อุตสาหกรรม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

Probability, random variable, probability distribution, continuous and discrete 
models, function of random variables, random sample distribution, estimation of parameters, 
confidence interval, hypothesis testing, analysis of variance, regression and linear correlation, 
their applications to industrial systems, and usage of computer programs.  
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6022002 เทอรผโมฟลูอิดสผ         3(3-0-6) 
    Thermofluids 
  เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธ์ิ งาน
และความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตร กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น 
คุณสมบัติของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมดุลสถิตของของไหล สมการของแบร์นูลลี  
สนามการไหล การไหลแบบทรงตัวและไม่อัดตัวได้ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การน า การพา และการแผ่รังสี
ความร้อน 

Basic principle and definitions of thermodynamics, work and heat, properties of 
pure substances, work and heat, first law of thermodynamics, closed system, open system, 
fundamental of fluid mechanics, fluid properties, fluid statics, analysis of control volume, law of 
conservation of mass, momentum and energy, Bernoulli's equation, flow field, uniform flow and 
incompressible flow, heat transfer principles; conduction, convection and radiation. 

 
6022003 วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
    Safety Engineering 
  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การป้องกันอุบัติเหตุ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักการการควบคุม
สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านความความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม และเทคนิคการ
ปฐมพยาบาล 

Industrial safety laws, accident prevention techniques, relationship between safety 
designs and production efficiency, risk analysis, principles of industrial environment control, 
safety management system, industrial psychology and first aid techniques. 
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2. วิชาเฉพาะดา้น 
2.1 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม                                  

 

6021501 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
    Energy Management in Industry  

หลักการเบื้องต้นของการเผาไหม้ หม้อไอน้ า การปรับปรุงประสทิธิภาพหมอ้ไอน้ า วิธีการลดการใช้
พลังงานในหม้อไอน้ า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟา้ ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 

Basic principles of combustion, boiler, efficiency improvement for boiler, energy 
reduction techniques in boiler, basic concepts of electric energy, electric energy analysis, power 
factor, electric motor and efficiency improvement for electric motor. 
 

6022301 การควบคุมคุณภาพ        3(3-0-6) 
   Quality Control 
   วิชาบังคับก่อน  : 6022001 สถิติวิศวกรรม 
   Pre-requisite  : 6022001 Engineering Statistics 
            แนวความคิดทางคุณภาพ วิวัฒนาการของวิธีการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุม

คุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของกระบวนการ           
การตรวจสอบทางคุณภาพ การชักตัวอย่าง และเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ วิศวกรรมความไว้ใจได้ใน     
การผลิต เครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัยเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และระบบมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 

Quality concepts, evolution of quality control methods, quality planning and 
controlling in manufacturing processes, statistical quality control, control charts, process 
capability, quality inspection, sampling, and quality improvement tools, reliability engineering in 
manufacturing, tools and modern methods to achieve higher product quality and related quality 
standards. 
 

6022501 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม       3(2-2-5) 
    Maintenance Engineering 
  แนวความคิดในงานซ่อมบ ารุง สถิติการช ารุดขัดข้องและการวิเคราะห์สาเหตุ ระบบซ่อมบ ารุง
ป้องกันการวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบ ารุง การควบคุมอะไหล่ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบ ารุง การวัดผล
งานซ่อมบ ารุง และการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง 

Maintenance concepts, failure statistics and cause analysis, preventive 
maintenance system, planning and control of maintenance activities, spare parts control, human 
resources for maintenance works, maintenance performance measurement and system appraisal 
for improvement. 
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6022601 คอมพิวเตอรผช่วยในการออกแบบและการผลิต      3(2-2-5) 
    Computer Aided Design and Manufacturing  

หน้าที่และระบบของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต  โดยเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการออกแบบ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ การสร้างแบบจ าลองของพื้นผิวและวัตถุแข็ง   
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนโปรแกรมส าหรับระบบซีเอ็นซี การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ 

Computer-aided design system. Design processes. Hardware and software used in 
designing. Basic graphic design. Mathematical function for designing. Bezier curves. NURBS. 
Geometric transformation. Surface modeling and solid modeling. Engineering analysis. CAD/CAM 
data. 
 

6023101 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
   Manufacturing Processes 

กรรมวิธีการผลิตเหล็ก เหล็กกล้า กรรมวิธีการผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ได้แก่ อลูมิเนียม
แมกนีเซียมทองแดง นิกเกิล ไทเทเนียม และโลหะผสมของโลหะดังกล่าว กรรมวิธีการหล่อโลหะ การเช่ือม การข้ึน
รูปโลหะด้วยวิธีร้อนและวิธีเย็น การข้ึนรูปโลหะแผ่น การเช่ือม กระบวนการแต่งรูปโลหะด้วยเครื่องจักรกลต่างๆ 
ได้แก่งานกลึง งานคว้านรู งานไส งานกัด งานเจาะ งานกัดเฟือง งานเจียรนัย การค านวณค่าใช้จ่ายในกรรมวิธีการ
ผลิต 

Manufacturing processes of iron and steel, manufacturing processes of nonferrous 
such as aluminum, magnesium, copper, nickel, titanium, and alloy of these metals, metal casting 
processes, welding, forming and shaping processes by hot and cold working, sheet metal forming 
processes, welding, metal removal processes and machines: turning, boring, shaping, milling, 
drilling, gear milling and grinding, manufacturing cost calculation. 
 
6023201 การศึกษาการท างาน        3(2-2-5) 

   Work Study 
  การเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงาน การแบ่งงานส่วนย่อย แผนผังกระบวนการท างานและข้ันตอน
งานแผนผังการปฏิบัติงานของพนักงานกับเครื่องจักร การไหลของงาน การศึกษาเวลางานทางตรง การจับเวลางาน
การสุ่มตรวจสอบการท างาน การหาเวลางานมาตรฐาน อัตราประสิทธิภาพการท างาน เวลาเผื่อ การวิเคราะห์งาน
การปรับปรุงงาน การออกแบบสายการผลิตและการสมดุลงาน 

Motion of operations, element of motion, process chart, activity chart,            
man-machine chart, materials flow, direct time study, working time collecting, work sampling, 
standard working time determination, efficiency rating factor, time allowances, analysis of work, 
process improvement, design of production line and line balancing. 
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6023301 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
    Industrial Quality Management 
  การบริหารงานด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการวางแผนด้าน
คุณภาพการผลิตในระบบอุตสาหกรรม รวมทั้งการศึกษารปูแบบของมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ก าหนดใช้ในระบบการ
ผลิต 

Management of quality control, product quality assurance, quality planning in 
industrial systems including a study of industrial standard for manufacturing system. 
 
6023401 เศรษฐศาสตรผวิศวกรรม       3(3-0-6) 
    Engineering Economics 
  หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม คุณค่าของเงินตามเวลา การวัดผลการลงทุน การคิดค่าเสื่อม
ราคาการประยุกต์การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน และการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐบาล รวมทั้งผลของภาษี
เงินได้และผลของเงินเฟ้อ การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจทางวิศวกรรมภายใต้ความแน่นอนและ
ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความไวเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

Introduction to the principles of engineering economic, time value of money, 
measure of capital investments, depreciation, applications of replacement analysis and 
government project analysis including effects of income taxes and inflation, analysis of economic 
aspects for engineering decisions under certainty and uncertainty, sensitivity analysis, break-even 
analysis. 
6023402 การวิเคราะหผต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

   Industrial Cost Analysis and Budgeting 

พื้นฐานรายงานด้านการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับกระบวนการวางแผน การวิเคราะห์และ
จัดท าต้นทุนมาตรฐาน การน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนมาใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 

Fundamentals of financial reports, cost analysis of Planning process, Analysis and 
establishment of standard costing. Cost analysis for planning, controlling and decision making 
budgeting. 
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6023501 การวิจัยการด าเนินงานเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
   Introduction to Operation Research 
   วิชาบังคับก่อน  : 6022001 สถิติวิศวกรรม 
   Pre-requisite  : 6022001 Engineering Statistics 

  ระเบียบวิธีการวิจัยด าเนินงานในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการก าหนดงาน การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย 
แบบจ าลองพัสดุคงคลัง และการจ าลองสถานการณ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางวิศวกรรม 

An introduction to the methodology of operations research in engineering 
problem solving, the use of mathematical models, linear programming, transportation model, 
assignment problem, project management, games theory, queuing theory, inventory model and 
simulation in decision making process. 
 
6023601 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1     1(1-0-2)             
    Special Project in Industrial Management Engineering 1 
  โครงงานพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม โดยศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาต้องส่งรายงานและบรรยายเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาได้ท ามา 

Special project in industrial management engineering field, working in either 
individual or group, presenting the results by the end of the semester with the thesis paper. 

 
6024501 การวางแผนและการควบคุมการผลิต      3(3-0-6) 
    Planning and Production Control 
  ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนการผลิตโดยรวม การ
จัดการวัสดุคงคลัง การบริหารโซ่อปุทาน การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรเพื่อการตัดสินใจ การจดัล าดับและตารางการ
ผลิตการวางแผนความต้องการวัสดุและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี การควบคุมการผลิต เทคนิคสมัยใหม่ใน
การวางแผนและควบคุมการผลิต 

Production planning and control system, forecasting techniques, aggregate 
production planning, inventory management, supply chain management, cost and profitability 
analysis for decision making, production scheduling, Material Requirement Planning (MRP) and 
Just In Time (JIT), production control, modern techniques in production planning and control. 
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6024601 การออกแบบและวางผังโรงงาน      3(3-0-6) 
    Industrial Plant Design and Layout 

  วิชาบังคับก่อน  : 6023201 การศึกษาการท างาน 
  Pre-requisite  : 6023201 Work Study 

  เทคนิคการออกแบบและการวางผงัโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาและการน าเสนอผัง โดยพิจารณาถึงคนงาน
อุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ การเก็บ ตลอดจนสภาพแวดล้อม 

Industrial plant design and layout techniques, plant location, product analysis, 
factors and causes influencing new layout, data collection and analysis, development and 
presentation of layout considering employees, equipment, machine, supporting system, material 
handling system, storage and environmental surrounding. 
 

6024602 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 2     2(1-2-3)             
    Special Project in Industrial Management Engineering 2  

   วิชาบังคับก่อน  : 6023601 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1 
    Pre-requisite : 6023601 Special Project in Industrial Management Engineering 1 

   เป็นวิชาต่อเนื่องจาก โครงงาน 1 นักศึกษาจะต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่แสดงถึง
รายละเอียดของโครงงานในแง่มุมต่างๆ ก่อนสิ้นภาคการศึกษา และบรรยายเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาได้ท า 

Continued from project 1. Students have to complete the final thesis which 
presents the detail of project by the end of the semester and have oral presentation about their 
projects. 
 

2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 

6023001  คอมพิวเตอรผและระบบสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
     Computer and Information Technology for Industrial Management Engineering 

หลักการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในองค์กรอุตสาหกรรม การวิเคราะห์
ข้อมูล การออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูล การด าเนินการและการน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในเชิงบริหาร      
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเงิน การผลิต สินค้าคงคลัง การบัญชี การตลาดและการจัดจ าหน่าย และ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

Management principles for computer systems and information systems in 
industrial organization, data analysis, design of database management, data processing for 
managerial decision-making task, applications of information system for finance, production, 
inventory, accounting, marketing and distribution, and computer applications in Industrial 
management engineering tasks. 
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6023102 การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 Industrial Packaging 

  หลักการข้ันพื้นฐานส าหรับการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม บทบาท และความส าคัญ
ของการบรรจุหีบห่อในอุตสาหกรรม การศึกษาถึงคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อการ
ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงการบรรจุหีบห่อ 

Basic principles of industrial packaging and its significance in industry. Studies of 
properties of packaging materials, design, analysis and development of industrial packaging. 
 
6023103 วิศวกรรมเครื่องมือ        3(2-2-5) 
    Tools Engineering  

   ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องมือ หลักการของเครื่องมือในงานวิศวกรรม และ
การประยุกต์ส าหรับการผลิตช้ินงาน เช่น การออกแบบเครื่องมือจับยึด เครื่องมือน าเจาะและกัด เครื่องมือส าหรับ
งานข้ึนรูปวัสดุแผ่นและการออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับงานตัดและข้ึนรูป รวมไปถึงหลักการก าหนดช้ินงานและการ
ตรวจวัดช้ินงาน การข้ึนรูปและการตัดวัสดุเปน็ช้ินงานในลักษณะต่างๆ รวมทั้งแนวทางการน าระบบการผลิตทนัสมยั
มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ 

Theory of tools and machine tools. General principle in designing machine tools 
and its components. Handling of a work piece, loading and unloading of a work piece including 
supporting and clamping. Jig and fixture design. Installation and assembly of molds and dies. 
 
6023104 กลศาสตรผของวัสดุ        3(3-0-6) 

   Mechanics of Materials 
แรงและความเค้น  ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด  ความเค้นในคาน  คุณสมบัติ

เชิงกลของของวัสดุ  แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา 
วงกลมของมอร์และความเค้นกระท าร่วม  เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 

Forces  and  stresses, stress-strain  relations,  stresses  in  beams, mechanical 
properties of materials,  shear  diagram  and moment diagram, deflection of beams, torsion, 
buckling of columns, mohr’s circle and combined stresses, failure criteria. 
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6023202 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
   Industrial Environmental Management 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม   
การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

Industrial environmental problem; principle of environmental management; 
Industrial environmental policy; arrangement of environmental problem complaints; cooperation 
between public and private in environmental management; application of economic tools for 
industrial environmental control. 
 
6023203 การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสยี      3(2-2-5) 

   Pollution Control and Waste Treatment 
  ผลพลอยได้จากการเผาไหม้ ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน การเกิดอนุภาคถ่าน และสิ่งอื่นๆ ที่
ท าให้อากาศเป็นพิษ วิธีการศึกษาและวัดคุณภาพอากาศ การควบคุมมลพิษอากาศ หลักการจัดการของเสยี (น้ าและ
ของแข็ง) ด้วยวิธีการใหม่ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ที่ต้องการ 
  The byproduct of a combustion process, oxidation and reduction reactions, the 
deformation of coal particles and others causing air pollution, a study and monitoring of air 
pollution, air pollution control, principles of waste (water and solid waste) management, 
including the novel techniques, the relationship between environmental assessment and 
required benefit. 
 
6023403 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 
    Design of Experiments Engineering 

   วิชาบังคับก่อน  : 6022001 สถิติวิศวกรรม 
   Pre-requisite  : 6022001 Engineering Statistics 

หลักการพื้นฐานและแนวทางส าหรับการออกแบบการทดลอง  การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ออกแบบการทดลอง เทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล  การทดลองปัจจัยเดียว            
การออกแบบบล๊อคสุ่ม การออกแบบลาตินสแควร์ การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล การออกแบบการ
ทดลองเศษส่วนเชิง แฟคทอเรียล และการสร้างแบบจ าลองการถดถอย 

Basic principles and guidelines for experimental design, applications of 
experimental design techniques, statistical techniques in experimentation and data analysis, 
experiments with a single factor, randomized blocks design, Latin squares design, factorial 
experimental design, fractional factorial design and regression modeling. 
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6023404 กลยุทธผในการผลิตเพ่ือการแข่งขัน        3(3-0-6) 
   Competitive Manufacturing Strategy 

หลักการพื้นฐานและเป้าหมายของการผลิตแบบประหยดั วิธีการซิกซิกม่า ระบบการผลิตแบบ    โตโยต้า
เคร่ืองมือในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตด้วยวิธีทางสถิติ 

Basic principles and goals of lean manufacturing, six sigma methodology, Toyota 
production system, statistical manufacturing problem-solving tools. 

 
6023405 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  3(3-0-6)  

 Project Feasibility Study  
แนวคิดของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาด้านการตลาด วิศวกรรม การบริหาร  

การเงิน และผลกระทบอ่ืนๆ ศึกษาตัวอย่างความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินโครงการให้มีความเหมาะสม  ทั้งใน
ด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม การประยุกต์ใช้กับโครงการจริงในทางอุตสาหกรรม 

Basic concept of project feasibility study. Marketing study Engineering study 
Management study Financial study and other effects. Case studies. Project evaluation in both 
economical and engineering areas. Application of feasibility study in industries. 
 
6023406 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) 

   Value Engineering 
 การศึกษาวิธี การของวิศวกรรมคุณค่ า การประยุกต์ ใช้ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  การจัดซ้ือ  
การผลิตเพื่อให้ต้นทุนการผลิตลดลงโดยคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไม่ลดลงและเสนอกรณีศึกษา 

Value engineering and product design, lost in process; cost analysis with reduce cost. 
 
6023502 การยศาสตรผอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

   Industrial Ergonomics 
     ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับคุณลักษณะทางร่างกาย การท างานและความคิดของมนุษย์ ขนาดสัดส่วนและ               

การเคลื่อนไหวของร่างกาย ระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเน้ือ การสร้างและใช้พลังงานของร่างกายระบบการควบคุมสั่งการและ      
การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ การวัดภาระงานและผลตอบแทนความสามารถและข้อจ ากัดของมนุษย์ ปัจจัยมนุษย์ที่ส าคัญกับ     
การออกแบบงานทางอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร สถานีงาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยมนุษย์
ที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานซ้ าซาก การท างานเป็นกะ การจูงใจ อายุและความล้าต่าง  ๆ

Basic knowledge of human body, function and cognitive. Human anthropometry and movements. 
Musculoskeletal system. Mechanical energy in the human body and energy consumption at work. Interaction of        
man-machine-environmental system. Measurements of work stress and strain on human. Human capacity and 
limitation. Human factors in industrial work designs: tools, machines, work stations and working environments. Human 
factors in repetitive works, shift works, working motivation, aging and fatigues. 
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6023503 การจัดการอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
    Industrial Management 

พื้นฐานของการบริหารจดัการ ศาสตร์และศิลปข์องการจัดการในโครงสร้างองค์กรและการก าหนด
นโยบาย  การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยา
อุตสาหกรรม  การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน  การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุม
ทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง 

Basics of management, art and science of industrial management. Organization 
tree, policy planning, monitoring and evaluation planning of industry work, quality management, 
industrial psychology, supporting factor planning, logistics planning, industrial economics, budget 
and finance control, cost and expense, and risk management. 
 
6023504 การจัดการการด าเนินงาน        3(3-0-6) 

 Operations Management     
การบริหารกระบวนการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ  รวมทั้ง

บทบาทของวิศวกรเชิงธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน และการจัดการกิจกรรมขององค์กร เช่น ขนาดและ
ประเภทของกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสม การวางแผนการไหลของวัตถุดิบ ธรรมชาติของวัสดุคง
คลัง และการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง การวิเคราะห์กระบวนการ การจัดการวัสดุ คุณภาพและผลผลิต 
เทคโนโลยี การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การวางแผนเชิงนโยบาย และเทคนิคการวิเคราะห์ 

The management of operations in manufacturing and service firms, and engineer 
roles in business. Determining operations strategies and the organization of company’s 
operations such as the size and type of production process, purchasing the appropriate raw 
materials, planning and scheduling the flow of materials, the nature and content of inventories 
and assuring product quality. Also including process analysis, workforce issues, materials 
management, quality and productivity, technology, supply chain management and logistics, 
strategic planning and analytical techniques. 
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6023505 การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
      Industrial Productivity Improvement 
  หลักการเพิ่มผลผลิต วัตถุประสงค์ในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และ
แนวทางการลดต้นทุนในการผลิต 

Productivity concepts, productivity proposes performance improvement and cost 
reduction. 
 
6023506 การจัดการสินค้าคงคลัง        3(3-0-6) 
    Inventory Management 

แนวคิดพืน้ฐานในการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทและรูปแบบของระบบสินค้าคงคลัง เครื่องมือ
และเทคนิคในการจัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมทางการเงินในด้านความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลัง
บทบาทของคลังสินค้า การจัดเก็บ การบรรจุภัณฑ์ และการเคลื่อนย้ายต่อการจัดการสินค้าคงคลัง และการวางแผน
และควบคุมการกระจายสินค้าคงคลัง 

Fundamental concepts of inventory management. Type of inventory and models. 
Tools and techniques for inventory management. Financial control in inventory performance. 
Impact of warehousing, storage, packaging and shipping on inventory management. Distribution 
inventory planning and control. 
 
6023507  การจัดการโครงการ        3(3-0-6) 
     Project Management 

หลักการข้ันต้นของการจัดการโครงการ การเลือกโครงการ ผู้จัดการโครงการ การวางแผน
โครงการ การจัดองค์กรส าหรับการท าโครงการ การจัดล าดับกิจกรรมโดยวิธีเพิร์ทและซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การเร่ง
โครงการ การจัดท างบประมาณและค่าใช้จ่าย การประเมินและการปิดโครงการซอฟท์แวร์ส าหรับการจัดการ
โครงการ และ การจ าลองสถานการณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง 

Principles of project management, project selection, project manager, project 
planning, project organization, project scheduling by PERT/CPM, project crashing, project 
budgeting and costing, project audit and termination, project management software, and 
computer simulation for risk management. 
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6023508 การจัดการโลจสิติกสผและโซ่อุปทาน       3(3-0-6)      
   Logistics and Supply Chain Management 
         การบูรณาการการจัดซื้อและการจัดการโซ่อุปทาน เทคนิคและกลยุทธ์ส าหรับการบริหารโซ่อุปทาน 

ระบบการบริหารข้อมลูและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ระบบการจัดการแบบทันเวลา การวิเคราะห์คุณค่า 
การก าหนดราคาส าหรับการจัดซื้อและจ าหน่าย การสร้างพันธมิตรในการผลิต นโยบายการจัดซื้อ การพัฒนาผู้ส่ง
มอบ ระบบโลจิสติกส์ส าหรับการผลิต การจัดหาวัตถุดิบจากที่ต่างๆ การบริหารและจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อ
จัดหา ระบบการขนถ่ายวัสดุ การบริหารคงคลัง การกระจายสินค้า การบริการลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบการตัดสินใจส าหรับสนับสนุนกิจกรรม การจัดการโซ่อุปทาน 

Integrating roles of purchasing and supply chain management. Supply chain 
Management techniques: MIS and EDI, JIT sourcing, value analysis, and zero-based pricing. Supply 
chain management strategies: co-maker ship, supplier partnering. Strategic procurement plans. 
Supplier development and integration. Manufacturing logistics. Global sourcing strategies; risk 
management, Material handling, Inventory management, Distribution, Customer service, 
Information technology and Decision support systems for Supply Chain Management. 
 
6023602 หุ่นยนตผอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
    Industrial Robotics  
  ประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส่วนประกอบและหลักการท างานของหุ่นยนต์  การเคลื่อนไหว
และคิเนแมติกส์ของหุ่นยนต์ ระบบควบคุมและการโปรแกรมการท างานของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในระบบการผลิตสมัยใหม่ 

Types of industrial robots. Components and principles of robots.   Movements and 
Kinematics of robots. Control systems and programing of robot. Applications of industrial robots 
in modern manufacturing systems. 

 

6023603 ระบบนิวแมติกสผและไฮดรอลิกสผ       3(2-2-5) 
    Pneumatic and Hydraulic Systems 
  โครงสร้าง การท างาน และสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ในระบบนิวเเมติก ระบบไฮดรอลิก ระบบนิว
แมติกไฟฟ้า และระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ การออกแบบวงจรควบคุมของระบบแบบต่างๆ 
การประยุกต์ใช้งาน การซ่อมบ ารุงรักษา และความปลอดภัยในการท างาน 

Structures, operations and symbols of pneumatic, hydraulic, electro-pneumatic, 
electro-hydraulic systems. Principle of selection the components. Design the various control 
circuits. Application, maintenance and safety. 
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6023604 การจ าลองทางอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
    Industrial Simulation 

   วิชาบังคับก่อน  : 6022001 สถิติวิศวกรรม 
   Pre-requisite  : 6022001 Engineering Statistics 

  พื้นฐานวิธีการจ าลองสถานการณ์ของเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง เทคนิคมอนติ-คาร์โล วิธีการสร้าง
เลขสุ่มการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง การตรวจสอบการทดลองแบบจ าลอง และการใช้คอมพิวเตอร์
แก้ปัญหาทางการจ าลองสถานการณ์ 

Basic discrete-event simulation methodology, Monte-Carlo technique, random 
number generation techniques, validation and verification of simulation model and computer 
application to simulation problems. 
 
6023605 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Innovation and Entrepreneurship  

ธรรมชาติและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบและที่มาของนวัตกรรม กระบวนการในการสร้าง
นวัตกรรม การน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กระบวนการใน การสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม หลักการ
เป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น  

Nature and concepts of innovation; innovations forms and background; Innovation 
creation process; commercialization of innovations; business founding processes using 
innovations; entrepreneurship principle 
 
6023701 สัมมนาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
    Seminar in Industrial Management Engineering 
  ให้นักศึกษาเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ ในงานวิศวกรรม วิเคราะห์ปัญหาและหาข้อเสนอแนะ โดยการ
เข้าร่วมประชุม/สัมมนา หรือเชิญวิทยากรมาบรรยาย โดยให้นักศึกษาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

An interactive course based on seminars and guest speakers’ lecture, case studies, 
discussion an Industrial Management Engineering and problem analysis. 
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2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณผวิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 

6024801 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
             Pre-Cooperative Education 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ควารรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการ
เขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน  และการ
เขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ 

     Principles and concepts of Cooperative Education; relevant rules and regulation of 
Cooperative Education; basic knowledge and techniques in job application; workplace selection; 
method of writing application letter; job interview; basic knowledge and skill needed for working 
in workplace; quality management system; project or product presentation techniques; academic 
report writing; personality development; ethic and code of conduct in profession before 
practicing in workplace. 
  
6024802 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
   Cooperative Education 

  วิชาบังคับก่อน  : 6024801 เตรียมสหกิจศึกษา 
      Pre-requisite : 6024801 Pre–Cooperative Education 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียน
ในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
สถานประกอบการ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงใน
ลักษณะพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
 Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 
cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and workplace; 
theory and practice applied in real situation as temporary employee and MOU workplace. 
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6024803  การเตรียมฝึกประสบการณผวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1(90) 
 Preparation for Professional Experience in Industrial Management Engineering 
          ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัครงาน  การเลือกสถานประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม หลักการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย
แรงงาน กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท างาน การใช้งาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงาน  

Concepts of writing job application letters, selection of industry sectors, principles 
of taking job interview, personality development, code of professional conduct, integrity and 
ethics, labor law, 5s activity, quality assurance and work safety standard systems, using English 
for communication, report writing and presentation. 
 
6024804 การฝึกประสบการณผวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 6(540) 
 Training for Professional Experience in Industrial Management  Engineering 

วิชาบังคับก่อน  : 6024803 การเตรียมฝึกประสบการณผวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
Pre-requisite  : 6024803 Preparation for Professional Experience in Industrial   
     Management Engineering 

  นักศึกษาต้องเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมตามที่คณะฯ หรือ
สาขาวิชาฯ จัดให้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานจริงให้แก่นักศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 540 
ช่ัวโมง  

Each student is required to complete at least 540 hours of practical work related 
to the field of industrial management engineering.  A written report on the work done during the 
training must be submitted. 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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รายการเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร  
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม พ.ศ.2562 (หลักสูตรปรับปรุง) 

ล าดับ รายการเปรียบเทียบ หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2556) หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 
1 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ 

Bachelor of Engineering Program in  
Management  Engineering 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

Bachelor of Engineering Program in  
Industrial Management  Engineering 

ก าหนดชื่ อหลักสู ต ร  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา พ .ศ. 2549 

2 ชื่อปริญญา ช่ือเต็ม )ไทย:(  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมการจัดการ) 
ช่ือย่อ )ไทย:(  วศ .บ. (วิศวกรรมการจัดการ) 
ช่ือเต็ม )อังกฤษ:(  Bachelor of 
Engineering (Management 
Engineering)  
ช่ือย่อ )อังกฤษ:(   B.Eng. (Management 
Engineering) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเต็ม )ไทย:(  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 
ช่ือย่อ )ไทย:(  วศ .บ. (วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม) 
ช่ือเต็ม )อังกฤษ:(  Bachelor of 
Engineering (Industrial Management 
Engineering)  
ช่ือย่อ )อังกฤษ:(   B.Eng. (Industrial 
Management Engineering) 
 
 
 
 
 

ก าหนดชื่ อป ริญญา  ต ามปร ะกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา พ .ศ. 2549 
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ล าดับ รายการเปรียบเทียบ หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2556) หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 
3 โครงสร้างหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวม 143 หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                    107 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน                       46 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์        21 หน่วยกิต 
   และวิทยาศาสตร์ 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม          25 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน                          54 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรม            42 หน่วยกิต 
   การจัดการ 
   กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรม             12 หน่วยกิต 
   การจัดการ 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             7 หน่วยกิต  
หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต                                                                                                                                         

จ านวนหน่วยกิตรวม 143 หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                    107 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน                       49 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์        21 หน่วยกิต 
   และวิทยาศาสตร์ 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม           16 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม           12 หน่วยกิต 
   การจัดการอุตสาหกรรม 
วิชาเฉพาะด้าน                           51 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรม             39 หน่วยกิต 
   การจัดการอุตสาหกรรม 
   กลุม่วิชาเลือกวิศวกรรม             12 หน่วยกิต 
   การจัดการอุตสาหกรรม 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            7 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต                                                                                                                                         

 

4 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558 

(แก้ไขจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา ตามการปรับปรุงหลักสูตร 
ของส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย) เช่น รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai  for  Communication) จ านวนหน่วยกิต
เดิม 2(1-2-3)  ปรับปรุงเป็น 2(2-0-4)   
 

รายวิชาศึกษาทั่ วไป ฉบับปรับปรุ ง  
พ.ศ . 2558 ส า นักวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ล าดับ รายการเปรียบเทียบ หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2556) หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 
5 (ข) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   107 

หน่วยกิต 
 
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

(ข) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   107 หน่วยกิต 
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน 46 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
บังคับเรียน  21 หน่วยกิต 
6000101  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
6000102  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
6000103 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
6000104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
6000105  เคมีส าหรับวิศวกร 1 
6000106 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1 
6000109  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
6000110 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
6000111  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

(ข) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   107 หน่วยกิต 
1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน 46 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
บังคับเรียน  21 หน่วยกิต 
6001001  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
6001002  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
6001003 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
6001004  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 
6001005  เคมีส าหรับวิศวกร 1 
6001006 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1 
6001009  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
6001010 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
6001011  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

1.ก าหนดรหัสวิชาโดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่วิชาของ ISCED 
(International Standard 
Classification Education)  
2. เทียบเคียงกลุ่มวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตร วศ.บ.  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2559 
และหลักสูตร วศ.บ.  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2560 

6 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม   1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม   
     บังคับเรยีน  25  หน่วยกิต 
6000225  สถิติวิศวกรรม 
6000201 การเขียนแบบวิศวกรรม 
6000203  กลศาสตร์วิศวกรรม 
6000223  อุณหพลศาสตร์ 
6000202  วัสดุวิศวกรรม 
Materials Engineering 
6000205 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน   
              หน่วยกิต 3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม   
     บังคับเรยีน   16  หน่วยกิต 
6002001 การเขียนแบบวิศวกรรม 
6002002  วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 
6002003  กลศาสตร์วิศวกรรม 
*เพิ่ม 1 รายวิชา คือ รายวิชา 
6002004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming จ านวนหน่วยกิต  
3(2-2-5) 
 

1.ก าหนดรหัสวิชาโดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่วิชาของ ISCED 
(International Standard 
Classification Education)  
2. เทียบเคียงกลุ่มวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตร วศ.บ.  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ.2559  
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ล าดับ รายการเปรียบเทียบ หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2556) หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม  (ต่อ) 6000221 วิศวกรรมความปลอดภัย 

6000207  ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
6000222  ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 

6002005  ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
6002006  ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 

3. เทียบเคียงวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  
รายวิชาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ       
คู่มือฯ สภาวิศวกร พ.ศ.2554 

7 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 

- ไม่มี บังคับเรียน   12  หน่วยกิต 
6021001 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน        3(2-2-5) 
6022001 สถิติวิศวกรรม                    
6022002 เทอร์โมฟลูอิดส์  
6022003 วิศวกรรมความปลอดภัย 
 

1. เทียบเคีย งกลุ่ ม วิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2553 
2. เทียบเคียงวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  
รายวิชาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ      

คู่มือฯ สภาวิศวกร พ.ศ.2554 
8 วิชาเฉพาะด้าน วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ บังคับ
เรียน  42  หน่วยกิต 
6021501 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม 
Energy Management in Industry 3(3-0-6) 
6024601 การออกแบบและวางผังโรงงาน 
Industrial Plant Design and Layout  3(3-0-6) 
6022301 การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control                3(3-0-6) 
6021401 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
Engineering Economics                3(3-0-6) 
6022401 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทาง
อุตสาหกรรม 
Industrial Cost Analysis and Budgeting 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะด้าน 51 หน่วยกิต 

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม บังคับเรียน  39  หน่วยกิต 
6021501 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม 
Energy Management in Industry 3(2-2-5) 
6022301 การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control                3(3-0-6) 
6022501 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 
Maintenance  Engineering               3(2-2-5) 
6022601 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
Computer Aided Design and Manufacturing     
                                                        3(2-2-5) 
6023101 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 
Manufacturing Processes               3(3-0-6) 
 
 

1. เที ยบ เคี ย งกลุ่ ม วิชา เฉพาะทาง
วิศวกรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.
2553 
2. ก าหนดรหัสวิชาโดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่วิชาของ ISCED 
(International Standard 
Classification Education)  
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ล าดับ รายการเปรียบเทียบ หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2556) หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 
 วิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 6022501 การบ ารุงรักษาทางวิศวกรรม 

Maintenance  Engineering               3(2-2-5) 
6024501 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
Planning and Production Control 3(3-0-6) 
6022502 การวิจัยการด าเนินงานเบ้ืองต้น 
Introduction to Operation Research 3(3-0-6) 
6023201 การศึกษาการท างาน 
Work Study                              3(3-0-6) 
6023301 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
Industrial  Quality  Management 3(3-0-6) 
6023101 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม 
Manufacturing Processes               3(3-0-6) 
6023602 โครงงานพิเศษทางวศิวกรรมการจัดการ 1 
Special Project in  Engineering  Management 1
 3(2-2-5) 
6024603 โครงงานพิเศษทางวศิวกรรมการจัดการ 2 
Special Project in  Engineering  Management 2
 3(2-2-5) 
6023721 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
Computer Aided Design and Manufacturing 
 3(2-2-5) 

6023201 การศึกษาการท างาน 
Work Study                             3(2-2-5) 
6023301 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
Industrial  Quality  Management 3(3-0-6) 
6023401 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
Engineering Economics                3(3-0-6) 
6023402 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทาง
อุตสาหกรรม 
Industrial Cost Analysis and Budgeting   3(3-0-6) 
6023501 การวิจัยการด าเนินงานเบ้ืองต้น 
Introduction to Operation Research 3(3-0-6) 
6023601 โครงงานพิเศษทางวศิวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 1 
Special Project in  Industrial Management 
Engineering 1                             1(1-0-2) 
6024501 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
Planning and Production Control 3(3-0-6) 
6024601 การออกแบบและวางผังโรงงาน 
Industrial Plant Design and Layout   3(3-0-6) 
6024602 โครงงานพิเศษทางวศิวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 2 
Special Project in  Industrial Management 
Engineering 2                              2(1-2-3) 

 
 
 
 

1. เทียบเคียงกลุ่มวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2553 
2. ก าหนดรหัสวิชาโดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่วิชาของ ISCED 
(International Standard 
Classification Education) 
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ล าดับ รายการเปรียบเทียบ หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2556) หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 
 วิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ     

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี   12  หน่วยกิต 
6023701 วิศวกรรมเครื่องมือ    
Engineering Tools                             3(2-2-5) 
6023702 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
Industrial Environmental Management 3(3-0-6) 
6023703 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศส าหรับ
วิศวกรรมการจัดการ 
Computer and Information Technology for 
Management Engineering               3(2-2-5) 
6023704 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้
Industrial Robotics and Applications  3(3-0-6) 
6023705 การยศาสตร์อุตสาหกรรม   
Industrial Ergonomics               3(3-0-6) 
6023706 การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสีย 
Pollution  Control  and  Waste  Treatment
 3(3-0-6) 
6023707 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม   
 Design of  Experiments  Engineering 3(3-0-6) 
6023708 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์    
 Pneumatic and Hydraulic Systems 3(2-2-5) 
6023709 การจัดองค์กรและการบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial  Organization  and  Management
 3(3-0-6) 
6023710 วิศวกรรมการเชื่อม    
Welding Engineering               3(3-0-6) 
 

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม     
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี   12  หน่วยกิต 
6023001 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศส าหรับ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
Computer and Information Technology for 
Industrial Management Engineering       3(2-2-5) 
6023102 การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม   
Industrial Packaging                             3(3-0-6) 
6023103 วิศวกรรมเครื่องมือ    
Tools Engineering                              3(2-2-5) 
6023104 กลศาสตร์ของวัสด ุ    
Mechanics of Materials                         3(3-0-6) 
6023202 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
Industrial Environmental Management  3(3-0-6) 
6023203 การควบคุมมลพิษและการขจัดของเสีย 
Pollution  Control  and  Waste  Treatment
 3(2-2-5) 
6023403 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม   
 Design of  Experiments  Engineering  3(3-0-6) 
6023404 กลยุทธ์ในการผลิตเพ่ือการแข่งขัน    
Competitive Manufacturing Strategy  3(3-0-6) 
6023405 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
Project Feasibility Study               3(3-0-6) 
6023406 วิศวกรรมคุณค่า 
Value  Engineering                             3(3-0-6) 
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ล าดับ รายการเปรียบเทียบ หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2556) หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

 วิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 6023711 การจัดการการด าเนินงาน  
Operations Management  3(3-0-6) 
6023712 การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม  
Industrial Packaging                             3(3-0-6) 
6023713 การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Productivity  Improvement 3(3-0-6) 
6023714 วิศวกรรมคุณค่า 
Value  Engineering                             3(3-0-6) 
6023715 กลยุทธ์ในการผลิตเพ่ือการแข่งขัน    
Competitive Manufacturing Strategy 3(3-0-6) 
6023716 การจัดการสินค้าคงคลงั    
Inventory Management               3(3-0-6) 
6024717 สัมมนาวิศวกรรมการจัดการ   
Seminar in Management Engineering 3(2-2-5) 
6024718 การจัดการโครงการ   
Project Management               3(3-0-6) 
6024719 การจ าลองทางอุตสาหกรรม   
 Industrial Simulation               3(2-2-5) 
6024720 การจัดการโซ่อุปทาน      
Supply Chain Management               3(3-0-6) 

6023502 การยศาสตร์อุตสาหกรรม   
Industrial Ergonomics                  3(3-0-6) 
6023503 การจัดการอุตสาหกรรม     
Industrial  Management                  3(3-0-6) 
6023504 การจัดการการด าเนินงาน   
Operations Management                  3(3-0-6) 
6023505 การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 
Industrial Productivity  Improvement    3(3-0-6) 
6023506 การจัดการสินค้าคงคลงั    
Inventory Management                  3(3-0-6) 
6023507 การจัดการโครงการ   
Project Management                  3(3-0-6) 
6023508 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   
Logistics and Supply Chain Management  3(3-0-6) 
6023602 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
Industrial Robotics                     3(2-2-5) 
6023603 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์    
 Pneumatic and Hydraulic Systems    3(2-2-5) 
6023604 การจ าลองทางอุตสาหกรรม   
 Industrial Simulation                  3(2-2-5) 
6023605 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
Innovation and Entrepreneurship     3(3-0-6) 
6023701 สัมมนาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
Seminar in Industrial Management Engineering   
                                                           3(3-0-6) 
 
 
 

1. เทียบเคียงกลุ่มวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2553 
2. ก าหนดรหัสวิชาโดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่วิชาของ ISCED 
(International Standard 
Classification Education)  
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ล าดับ รายการเปรียบเทียบ หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2556) หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 
9 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หรื อสห กิจศึ กษาไม่ น้อยกว่า    7  
หน่วยกิต 

2.3.1 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6024801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
การจัดการ 
Preparation for Professional Experience in 
Management  Engineering                     2(90) 
6024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการ
จัดการ 
Training for Professional Experience in 
Management  Engineering                     5(450) 

2.3.1 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
6024803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 
Preparation for Professional Experience in 
Industrial Management Engineering       1(90) 
6024804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 
Training  for  Professional  Experience in Industrial 
Industrial Management  Engineering 6(540) 

1. เทียบเคียงกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิศวกรรม หรือสหกิจศึกษา 
หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมการผลิต 
2. เทียบเคียงกลุ่มวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2553 
 

2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา 
6024803 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ 
Preparation for Management Engineering Co-
operative Education                          1(45) 
6024804 สหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ 
Management Engineering Co-operative Education 
                                                6(600) 

2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา 
6024801 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education             1(90) 
6024802 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education                6 

10 รหัสประจ ารายวิชา การก าหนดรหัสวิชาตามเกณฑ์เดิม 
602 หมายถึง  รายวิชาสาขาวิศวกรรมการจัดการ  ส่วน
เลขอีกสี่ตัวถัดมาเป็นรหัสประจ ารายวิชา  ซ่ึงมีความหมาย  
ดังนี้ 
เลขตัวแรก (หลักพัน) หมายถึง  ชั้นปีที่ที่เปิดสอน 
เลขตัวที่สอง (หลักร้อย)  หมายถึง  กลุ่มวิชาต่างๆ ของ
สาขาวิชา  ซ่ึงก าหนดไว้ดังนี ้

การก าหนดรหัสวิชาโดยยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ 
ISCED (International Standard Classification 
Education) ประกอบด้วยตัวเลข 7 ล าดับ ก าหนด
ความหมายดังนี้ 

1. เทียบเคียงกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิศวกรรม หรือสหกิจศึกษา 
หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมการผลิต 
2. เทียบเคียงกลุ่มวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2553 
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ล าดับ รายการเปรียบเทียบ หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2556) หลักสูตร วศ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 
  ตัวเลข กลุ่มวิชา 

1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 
2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย 
3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ  
4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
5 กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและ
ด าเนินการ 
6 กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 
7 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมการจัดการ 
8 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ตัวเลขล าดับที่ 1-3   หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่
วิชา 
ตวัเลขล าดับที่ 4     หมายถึง   ระดับความยาก
ง่ายและชั้นปี 
ตัวเลขล าดับที่ 5     หมายถึง   ลักษณะ
เน้ือหาวิชา 
ตัวเลขล าดับที่ 6-7   หมายถึง   ล าดับก่อนหลัง
ของวิชา 
ตัวเลขล าดับที่ 1-3 ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะ
ก าหนดหมวดวิชาและหมู่วิชาของแต่ละสาขาวิชา  
602 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หมู่วิชา
วิศวกรรมการจัดการ 
 
ตัวเลขล าดับที่ 5 ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ จะก าหนด
เน้ือหาวิชาของกลุ่มความรู้หรือกลุ่มวิชาด้านต่างๆ 
ดังน้ี 
ตัวเลข 

0 กลุ่มความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
1 กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 
 
 

1. เทียบเคียงกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิศวกรรม หรือสหกิจศึกษา 
หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมการผลิต 
2. เทียบเคียงกลุ่มวิชาเฉพาะทาง
วิศวกรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ.2553 
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   2 กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความ

ปลอดภัย 
3 กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ  
4 กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
5 กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและ
การด าเนินการ 
6 กลุ่มความรู้ด้านการบรูณาการวิธีการทาง
วิศวกรรมการจัดการ 
7 กลุ่มวิชาโครงการพิเศษ วิจัย และสัมมนา
วิศวกรรมการจัดการ 
8 กลุ่มวิชาการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  
สหกจิศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการ 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556  
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

มีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี ้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6000101 ฟิสิกสผส าหรับวิศวกร 1                3(3-0-6) 
    Physics for Engineers 1 

เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค 
สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงและจุดเซน
ทรอยด์ คลื่นและการสั่นสะเทือน กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและ
สารบริสุทธ์ิ งานและความร้อน การน าความร้อน การพาความร้อน 
และการแผ่รังสีความร้อน 

Equilibrium of particles, equilibrium of forces, 
equilibrium of rigid bodies, center of gravity and centroid, 
wave and vibration, fluid mechanics, ideal gas and pure 
substances, work and heat, thermal conduction, thermal 
convection, and thermal radiation. 

 

6001001 ฟิสิกสผส าหรับวิศวกร 1                    3(3-0-6) 
    Physics for Engineers 1 
              เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลแรง สมดุล
ของวัตถุแข็งเกร็ง จุดศูนย์กลางความโน้มถ่วงและจุดเซนทรอยด์ คลื่น
และการสั่นสะเทือน กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสารบริสุทธ์ิ 
งานและความร้อน การน าความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี
ความร้อน 

Vectors, Motion and Newton's Laws, Equilibrium of 
forces, equilibrium of rigid bodies, center of gravity and 
centroid, wave and vibration, fluid mechanics, ideal gas and 
pure substances, work and heat, thermal conduction, 
thermal convection and thermal radiation. 

- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหสัวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่วิชาของ 
ISCED 

 

104 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6000103 ฟิสิกสผส าหรับวิศวกร 2               3(3-0-6) 
    Physics for Engineers 2 

การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไรเซช่ัน เลนส์
และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎีสัมพัทธ์พิเศษคุณสมบัติแบบอนุภาคของ
คลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม 
แบบจ าลองอะตอมของบอร์ สมการโชร์ดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของ
อะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว การวิเคราะห์
วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า พื้นฐาน
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองข้ัวและสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอด
พื้นฐาน 

Reflection and refraction, polarization, lens and 
optical instruments, special relativity, the dual property of 
wave and particle, atom structure, Bohr model, Schrodinger 
equation, quantum theory of hydrogen atom, multi-
electron atom, DC and AC circuit analysis, basic 
configuration of electronics systems, basic characteristics of 
semiconductor devices basic diode, bipolar transistors, and 
field effect transistors, basic diode applications 

6001003 ฟิสิกสผส าหรับวิศวกร 2                   3(3-0-6) 
    Physics for Engineers 2 

 การหักเหและการเบีย่งเบนทางแสง โพลาไรเซช่ัน เลนส์และ
อุปกรณ์ทางแสง คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม 
การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า 
พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองข้ัวและสนามไฟฟ้า การใช้งาน
ไดโอดพื้นฐาน 

Reflection and refraction, polarization, lens and 
optical instruments, dual property of wave and particle, 
atom structure, DC and AC circuit analysis, basic 
configuration of electronics systems, basic characteristics of 
semiconductor devices, basic diode, bipolar transistors and 
electric field, basic diode applications. 

- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6000105 เคมีส าหรับวิศวกร 1                3(3-0-6) 
    Chemistry for Engineers 1 

พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ คุณสมบัติ
ของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสาร ละลายสมดุลเคมี สมดุลไอออน 
จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี 
สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททิฟ ธาตุอโลหะและโลหะ
ทรานซิซัน ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์ 

Stoichiometry and basis of the atomic theory, 
properties of gases, solids, liquids, and solutions, chemical 
equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, electronic 
structures of atoms, chemical bonds, periodic properties, 
representative elements, nonmetals and transition metals, 
acid-based reactions and redox reactions. 

 
 
 
 
 
 

6001005 เคมีส าหรับวิศวกร 1                   3(3-0-6) 
    Chemistry for Engineers 1 

พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างทางอิเล็กตรอน
ของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุเรพรีเซน
เททิฟและโลหะทรานซิซัน  คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย  สมดุลเคมี จลนพลศาสตร์เคมี  กรด-เบส เคมีไฟฟ้า 

Basis of the atomic theory and electronic 
structures of atoms, Stoichiometry chemical bond 
properties of representative and transition metals, 
properties of gases, solids, liquids, and solutions, chemical 
equilibrium, chemical kinetics acid-based electrochemistry. 

- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6000202 วัสดุวิศวกรรม                 3(3-0-6) 
   Engineering Materials 

โครงสร้างวัสดุ คุณสมบัติวัสดุทางไฟฟ้า คุณสมบัติวัสดุทาง
แม่เหล็ก คุณสมบัติวัสดุทางแสง ตัวน าทางไฟฟ้า การแนะน าอุปกรณ์
สารกึ่งตัวน า ตัวน ายิ่งยวด ฉนวนของแข็ง ฉนวนของเหลว และแก๊ส 
การประยุกต์ใช้งานวัสดุในอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 

Structure of materials, electrical properties of 
materials, magnetic properties of materials, optical 
properties of materials, electrical conductors, introduction 
to semiconductor devices, superconductivity, solid, liquid 
and gas dielectrics, applications of materials in electrical 
power devices. 

6002002 วัสดุวิศวกรรม                    3(3-0-6) 
   Engineering Materials  

 โครงสร้างวัสดุ คุณสมบัติวัสดุทางไฟฟ้า คุณสมบัติวัสดุทาง
แม่เหล็ก คุณสมบัติวัสดุทางแสง ตัวน าทางไฟฟ้า การแนะน าอุปกรณ์
สารกึ่งตัวน า ตัวน ายิ่งยวด ฉนวนของแข็ง ฉนวนของเหลว และแก๊ส   
การประยุกต์ใช้งานวัสดุในอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้าง  สมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์การใช้งานของวัสดุ
วิศวกรรม แก่ โลหะ โพอลิเมอร์ เซรามิกส์ และคอมโพสิต รวมถึงสมบัติ
ทางกล ตลอดจนการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

Structure of materials, electrical properties of 
materials, magnetic properties of materials, optical 
properties of materials, electrical conductors, introduction 
to semiconductor devices, superconductivity, solid, liquid 
and gas dielectrics, applications of materials in electrical 
power devices. Relationship between structures, Properties, 
Production processes and applications of main groups of 
engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and 
composites; mechanical properties and materials 
degradation. 

- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6000205 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
    Fundamental to Electrical Engineering 

 วงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์
โหนด การวิเคราะห์เมช ทฤษฎีของเทวีนินและนอร์ตัน ซุปเปอร์โพ
ซิช่ัน อุปกรณ์ที่เก็บพลังงานได้ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจร
แม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องจักรกลกระแสตรง และกระแสสลบัเบื้องต้น หม้อ
แปลงไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรสวิทช่ิง พีชคณิตแบบบูลีน ตารางความเป็น
จริง วงจรเกทพื้นฐาน วงจรคอมบิเนช่ันนอล และวงจรซีเควนเชียล 

Electric circuit, Ohm’s law, Kirchhoff’s law, 
nodal and mesh analysis, Thevenin and Norton 
equivalence, super position, storage elements, AC circuit, 
magnetic circuit, introduction to DC and AC machines, 
introduction to transformer, logical switching, boolean 
algebra and truth table, basic logic gate, combinational and 
sequential logics. 

6021001 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
    Fundamental to Electrical Engineering 

วงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์
โหนด การวิเคราะห์เมช ทฤษฎีของเทวีนินและนอร์ตัน ซุปเปอร์โพซิช่ัน 
อุปกรณ์ที่เก็บพลังงานได้ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า 
เครื่องจักรกลกระแสตรง และกระแสสลับเบื้องต้น หม้อแปลงไฟฟ้า
เบื้องต้น วงจรสวิทช่ิง พีชคณิตแบบบูลีน ตารางความเป็นจริง วงจรเกท
พื้นฐาน วงจรคอมบิเนช่ันนอล และวงจรซีเควนเชียล 

Electric circuit, Ohm’s law, Kirchhoff’s law, nodal 
and mesh analysis, Thevenin and Norton equivalence, super 
position, storage elements, AC circuit, magnetic circuit, 
introduction to DC and AC machines, introduction to 
transformer, logical switching, boolean algebra and truth 
table, basic logic gate, combinational and sequential logics. 

 
 
 
 

 

- เปลี่ยนตัวเลขแสดง
จ านวนหน่วยกิต จาก
เดิ ม มี กา รบ รรย า ย
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อ
สั ป ด า ห์  ไ ม่ มี ฝึ ก
ปฏิบัติการ และศึกษา
ด้วยตนเอง  6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ เปลี่ยนเป็น  
มีการบรรยายทฤษฎี 2 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ฝึก
ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์  และศึกษา
ด้วยตนเอง  5 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ตามล าดับ 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
ห ม ว ด ห มู่ วิ ช า ข อ ง 
ISCED 

 

108 



 

106 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

- ไม่ม ี 6002004 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรผ                 3(2-2-5) 
   Computer Programming 

แนวคิด คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การท างานร่วมกัน (การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์: 
EDP) แนวคิด การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง 

Computer concepts, computer components, 
hardware and software interaction (Electronic Data 
Processing: EDP) concepts, program design and 
development methodology, High-level language 
programming. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า
(รายวิชาพื้นฐานทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม  ส า ข า
วิศวกรรมอุตสาหการ 
คู่มือฯ สภาวิศวกร 
พ.ศ.2554) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6000223 อุณหพลศาสตรผ                3(3-0-6) 
    Thermodynamics 
  กฎข้อ 1 และ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ เกณฑ์การ
เกิดสมดุลที่ระดับความดันคงที่ พลังงานอิสระที่เปลี่ยนแปลงตาม
อุณหภูมิ ความดัน และศักยะเคมี การสมดุลในก๊าซ การสมดุลระหว่าง
ภาคควบแน่นและก๊าซแผนผังพลังงานอิสระ และพฤติกรรมของ      
การละลาย 

First and second laws of thermodynamics, criteria 
for equilibria in constant processes, free energy as            
a function of temperature, pressure and chemical 
potential, equilibrium between condensed phases and gas 
phases, free energy diagram and solution behavior. 

6022002 เทอรผโมฟลูอิดสผ                   3(3-0-6) 
    Thermofluids 

เทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น หลักการและนิยามพื้นฐาน 
คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธ์ิ งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบคงมวลและระบบคงปริมาตร กลศาสตร์
ของไหลเบื้องต้น คุณสมบัติของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัม
และพลังงาน สมดุลสถิตของของไหล สมการของแบร์นูลลี สนามการ
ไหล การไหลแบบทรงตัวและ ไม่อัดตัวได้ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น 
การนา การพา และการแผ่รังสีความร้อน 

Basic principle and definitions of thermodynamics, 
work and heat, properties of pure substances, work and 
heat, first law of thermodynamics, , closed system, open 
system, fundamental of fluid mechanics, fluid properties, 
fluid statics, analysis of control volume, law of conservation 
of mass, momentum and energy, Bernoulli's equation, flow 
field, uniform flow, and incompressible flow, heat transfer 
principles; conduction, convection and radiation. 

 
 

- เปลี่ยนรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6022401 การวิเคราะหผต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6) 

   Industrial Cost Analysis and Budgeting 

พื้นฐานรายงานด้านการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับ
กระบวนการวางแผน ค่าใช้จ่ายเงินทุน การแบ่งสัดส่วนเงินต้น และ
การตัดสินใจส าหรับการลงทุนในโครงงานที่น่าสนใจ 

Fundamentals of financial reports, cost analysis 
for planning process, capital expenditure, capital rationing 
and decision making for investment in interesting projects 

6023402 การวิเคราะหผต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

   Industrial Cost Analysis and Budgeting 

 พื้นฐานรายงานด้านการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุนส าหรับ
กระบวนการวางแผน การวิเคราะห์และจัดท าต้นทุนมาตรฐาน การน า
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนมาใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 

Fundamentals of financial reports, cost analysis of 
Planning process, Analysis and establishment of standard 
costing. Cost analysis for planning, controlling, and decision 
making budgeting. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6022502 การวิจัยการด าเนินงานเบ้ืองต้น                    3(3-0-6) 
   Introduction to Operation Research 

วิชาบังคับก่อน  : 6000225 สถิติวิศวกรรม 
Pre-requisite  : 6000225 Engineering Statistics 

เทคนิคการแก้ปัญหาภายใต้กฎเกณฑ์ที่แน่นอน แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น และปัญหาควบคู่ แบบจ าลอง
โครงข่าย แบบจ าลองพัสดุคงคลัง การแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรม ปัญหา
การขนส่งและการส่งผ่าน ปัญหาการมอบหมายงาน เทคนิคการแก้ปัญหา
ปัญหาที่ไม่เป็นปัญหาเชิงก าหนด การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและ
ความเสี่ยง ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย การจ าลองสถานการณ์ การ
วิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง และวิธีการแบบอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจทางวิศวกรรม 

Techniques for solving deterministic problems, 
mathematical models, linear programming and dual problems, 
network models, inventory models, transportation and 
transshipment problems, assignment problems, techniques for 
solving non-deterministic problems, decision making under 
uncertainty and risk, games theory, queuing theory, simulation, 
sensitivity analysis, and other methods for engineering decision 
making. 

6023501 การวิจัยการด าเนินงานเบ้ืองต้น                  3(3-0-6) 
   Introduction to Operation Research 

วิชาบังคับก่อน  : 6022001 สถิติวิศวกรรม 
Pre-requisite  : 6022001 Engineering Statistics 

ระเบียบวิธีการวิจัยด าเนินงานในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการ
ขนส่ง ปัญหาการก าหนดงาน การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎี
แถวคอย แบบจ าลองพัสดุคงคลัง และการจ าลองสถานการณ์เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจทางวิศวกรรม 

An introduction to the methodology of operations 
research in engineering problem solving, the use of 
mathematical models, linear programming, transportation 
model, assignment problem, project management, games 
theory, queuing theory, inventory model and simulation in 
decision making process. 

 

- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6023602 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ 1      3(2-2-5)             
    Special  Project  in  Management Engineering 1 

โครงงานพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ โดยศึกษา
เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาต้องส่ง
รายงานและบรรยายเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาได้ท ามา 

Special project in management engineering field, 
working in either individual or group, presenting the results 
by the end of the semester with the thesis paper. 
 

6023601 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 1 
1(1-0-2)             
    Special Project in Industrial Management 
Engineering 1 

โครงงานพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
โดยศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษา
ต้องส่งรายงานและบรรยายเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาได้ท ามา 

Special project in Industrial management 
engineering field, working in either individual or group, 
presenting the results by the end of the semester with the 
thesis paper. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เ ป ลี่ ย น จ า น ว น
หน่วยกิต 
- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
 

 

113 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6024603 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ 2    3(2-2-5)             
    Special  Project  in  Management Engineering 2 
  
วิชาบังคับก่อน : 6024602 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ 
1 
Pre-requisite : 6024602 Special  Project  in Management 
Engineering 1 

เป็นวิชาต่อเนื่องจาก โครงงาน 1 นักศึกษาจะต้องส่ง
ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงงานใน
แง่มุมต่างๆ ก่อนสิ้นภาคการศึกษา และบรรยายเกี่ยวกับงานที่
นักศึกษาได้ท า 

Continued from project 1. Students have to 
complete the final thesis which presents the detail of 
project by the end of the semester and have oral 
presentation about their projects. 
 

6024602 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 2 
2(1-2-3)             
    Special  Project  in  Industrial Management 
Engineering 2  
วิชาบังคับก่อน  : 6023601 โครงงานพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 1 
Pre-requisite : 6023601 Special  Project  in  Industrial 
Management Engineering 1 

เป็นวิชาต่อเนื่องจาก โครงงาน 1 นักศึกษาจะต้องส่ง
ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ ที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงงานในแงม่มุ
ต่างๆ ก่อนสิ้นภาคการศึกษา และบรรยายเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาได้ท า 

Continued from project 1. Students have to 
complete the final thesis which presents the detail of 
project by the end of the semester and have oral 
presentation about their projects. 
 

 
 
 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เ ป ลี่ ย น จ า น ว น
หน่วยกิต 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6023703  คอมพิวเตอรผและระบบสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมการ
จัดการ 3(2-2-5) 
     Computer and Information Technology for 
Management Engineering 

หลักการจัดการระบบคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศใน
องค์กรอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูล การด าเนินการและการน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในเชิง
บริหาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเงิน การผลิต สินค้า
คงคลัง การบัญชี การตลาดและการจัดจ าหน่าย และการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมการจัดการ 

Management principles for computer systems 
and information systems in industrial organization, data 
analysis, design of database management, data processing 
for managerial decision-making task, applications of 
information system for finance, production, inventory, 
accounting, marketing and distribution, and computer 
applications in management  engineering tasks. 

6023703  คอมพิวเตอรผและระบบสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
     Computer and Information Technology for 
Industrial Management Engineering 

หลักการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศใน
องค์กรอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูล การด าเนินการและการน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในเชิง
บริหาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเงิน การผลิต สินค้าคง
คลัง การบัญชี การตลาดและการจัดจ าหน่าย และการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

Management principles for computer systems 
and information systems in industrial organization, data 
analysis, design of database management, data processing 
for managerial decision-making task, applications of 
information system for finance, production, inventory, 
accounting, marketing and distribution, and computer 
applications in industrial management  engineering tasks. 

 
 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา  
- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

 

115 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6023701 วิศวกรรมเครื่องมือ                3(2-2-5) 
    Engineering Tools 

ทฤษฎีและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องมือ 
หลักการของเครื่องมือในงานวิศวกรรม และการประยุกต์ส าหรับการ
ผลิตช้ินงาน เช่น การออกแบบเครื่องมือจับยึด เครื่องมือน าเจาะและ
กัด เครื่องมือส าหรับงานข้ึนรูปวัสดุแผ่นและการออกแบบแม่พิมพ์
ส าหรับงานตัดและข้ึนรูป รวมไปถึงหลักการก าหนดช้ินงานและการ
ตรวจวัดช้ินงาน การข้ึนรูปและการตัดวัสดุเป็นช้ินงานในลักษณะต่างๆ 
รวมทั้ งแนวทางการน าระบบการผลิตทันสมัยมาใช้ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ 

Theory of tools and machine tools. General 
principle in designing machine tools and its components. 
Handling of a work piece, loading and unloading of a work 
piece including supporting and clamping. Jig and fixture 
design. Installation and assembly of molds and dies. 

6023103 วิศวกรรมเครื่องมือ                                3(2-2-5)               
    Tools Engineering  

ทฤษฎีและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมเครื่ องมือ 
หลักการของเครื่องมือในงานวิศวกรรม และการประยุกต์ส าหรับการ
ผลิตช้ินงาน เช่น การออกแบบเครื่องมือจับยึด เครื่องมือน าเจาะและกัด 
เครื่องมือส าหรับงานข้ึนรูปวัสดุแผ่นและการออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับ
งานตัดและข้ึนรูป รวมไปถึงหลักการก าหนดช้ินงานและการตรวจวัด
ช้ินงาน การข้ึนรูปและการตัดวัสดุเป็นช้ินงานในลักษณะต่างๆ รวมทั้ง
แนวทางการน าระบบการผลิตทันสมัยมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ 

Theory of tools and machine tools. General 
principle in designing machine tools and its components. 
Handling of a work piece, loading and unloading of a work 
piece including supporting and clamping. Jig and fixture 
design. Installation and assembly of molds and dies. 

 
 
 
 
 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
(ภาษาอังกฤษ) 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

- ไม่มี 6023104 กลศาสตรผของวัสด ุ           3(3-0-6) 
Mechanics of Materials 
แรงและความเค้น  ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด  

ความเค้นในคาน  คุณสมบัติเชิงกลของของวัสดุ  แผนภาพแรงเฉือนและ
แผนภาพโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของ
มอร์และความเค้นกระท าร่วม  เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 

Forces  and  stresses, stress-strain  relations,  stresses  in  
beams, mechanical properties of materials,  shear  diagram  and 
moment diagram, deflection of beams, torsion, buckling of 
columns, mohr’s circle and combined stresses, failure criteria. 

- เพิ่มรายวิชา 
 

- ไม่มี 6023405 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ          3(3-0-6)  
 Project Feasibility Study  
 แนวคิดของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาด้าน

การตลาด วิศวกรรม การบริหาร การเงิน และผลกระทบอ่ืนๆ ศึกษาตัวอย่าง
ความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินโครงการให้มีความเหมาะสม  ทั้งใน
ด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม การประยุกต์ใช้กับโครงการจริงในทาง
อุตสาหกรรม 

Basic concept of project feasibility study. Marketing 
study Engineering study Management study Financial study and 
other effects. Case studies. Project evaluation in both economical 
and engineering areas. Application of feasibility study in industries. 

- เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

- ไม่ม ี 6023502 การจัดการอุตสาหกรรม                  3(3-0-6) 
    Industrial  Management 

 พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของ        
การจัดการในโครงสร้างองค์กรและการก าหนดนโยบาย  การวางแผน
การควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการ
คุณภาพ  จิตวิทยาอุตสาหกรรม  การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน  การ
จัดการ   โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  การควบคุมทางด้าน
งบประมาณและการเงิน  ต้นทุนค่าใช้จ่าย  และการบริหารความเสี่ยง 

Basics of management, art and science of 
industrial management. Organization tree, policy planning, 
monitoring and evaluation planning of industry work, quality 
management, industrial psychology, supporting factor 
planning, logistics planning, industrial economics, budget 
and finance control, cost and expense, and risk 
management. 

 
 

 
 

- เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6024720 การจัดการโซ่อุปทาน                      3(3-0-6)      
  Supply Chain Management 
 การบูรณาการการจัดซื้อและการจัดการโซ่อุปทาน เทคนิค

และกลยุทธ์ส าหรับการบริหารโซ่อุปทาน ระบบการบริหารข้อมูลและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ระบบการจัดการแบบทันเวลา 
การวิเคราะห์คุณค่า การก าหนดราคาส าหรับการจัดซื้อและจ าหน่าย 
การสร้างพันธมิตรในการผลิต นโยบายการจัดซื้อ การพัฒนาผู้ส่งมอบ 
ระบบโลจิสติกส์ส าหรับการผลิต การจัดหาวัตถุดิบจากที่ต่างๆ การ
บริหารและจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา ระบบการขนถ่ายวัสดุ 
การบริหารคงคลัง การกระจายสินค้า การบริการลูกค้า เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการตัดสินใจส าหรับสนับสนุนกิจกรรม  การ
จัดการโซ่อุปทาน 

Integrating roles of purchasing and supply chain 
management. Supply chain Management techniques: MIS 
and EDI, JIT sourcing, value analysis, and zero-based pricing. 
Supply chain management strategies: co-maker ship, supplier 
partnering. Strategic procurement plans. Supplier 
development, and integration. Manufacturing logistics. Global 
sourcing strategies; risk management, Material  

6023507 การจัดการโลจสิติกสผและโซ่อุปทาน             3(3-0-6)      
  Logistics and Supply Chain Management 

การบูรณาการการจัดซื้อและการจัดการโซ่อุปทาน เทคนิค
และกลยุทธ์ส าหรับการบริหารโซ่อุปทาน ระบบการบริหารข้อมูลและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเลคทรอนิคส ์ระบบการจัดการแบบทันเวลา การ
วิเคราะห์คุณค่า การก าหนดราคาส าหรับการจัดซื้อและจ าหน่าย การ
สร้างพันธมิตรในการผลิต นโยบายการจัดซื้อ การพัฒนาผู้ส่งมอบ 
ระบบโลจิสติกส์ส าหรับการผลิต การจัดหาวัตถุดิบจากที่ต่างๆ การ
บริหารและจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา ระบบการขนถ่ายวัสดุ 
การบริหารคงคลัง การกระจายสินค้า การบริการลูกค้า เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบการตัดสนิใจส าหรบัสนับสนุนกิจกรรม การจัดการ
โซ่อุปทาน 

Integrating roles of purchasing and supply chain 
management. Supply chain Management techniques: MIS 
and EDI, JIT sourcing, value analysis, and zero-based pricing. 
Supply chain management strategies: co-maker ship, 
supplier partnering. Strategic procurement plans. Supplier 
development, and integration. Manufacturing logistics. 
Global sourcing strategies; risk management, Material  

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

handling, Inventory management, Distribution, Customer 
service, Information technology and  decision support 
systems for Supply Chain Management. 

handling, Inventory management, Distribution, Customer 
service, Information technology and  decision support 
systems for Supply Chain Management. 

 

- ไม่ม ี 6023605 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6)  
  Innovation and Entrepreneurship  

 ธรรมชาติและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม รูปแบบและที่มา
ของนวัตกรรม กระบวนการในการสร้างนวัตกรรม การน านวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กระบวนการใน การสร้างธุรกิจด้วย
นวัตกรรม หลักการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น  

Nature and concepts of innovation; innovations 
forms and background; Innovation creation process; 
commercialization of innovations; business founding 
processes using innovations; entrepreneurship principle. 

 
 
 
 
 
 

- เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6024717 สัมมนาวิศวกรรมการจัดการ      3(3-0-6) 
    Seminar in Engineering Management 

ให้นักศึกษาเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ  ในงานวิศวกรรม 
วิเคราะห์ปัญหาและหาข้อเสนอแนะโดยการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา 
หรือเชิญวิทยากรมาบรรยาย โดยให้นักศึกษาได้อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

An interactive course based on seminars and 
guest speakers’ lecture, case studies, discussion an 
Management Engineering and problem analysis. 

6023701 สัมมนาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
    Seminar in Industrial Management Engineering  

ให้นักศึกษาเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ ในงานวิศวกรรม 
วิเคราะห์ปัญหาและหาข้อเสนอแนะ โดยการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา 
หรือเชิญวิทยากรมาบรรยาย โดยให้นักศึกษาได้อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

An interactive course based on seminars and guest 
speakers’ lecture, case studies, discussion an Industrial 
Management Engineering and problem analysis. 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า (ภ า ษ า 
อังกฤษ) 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยก าหนดรหัสวิชา
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 

6023704 หุ่นยนตผอุตสาหกรรมและการประยุกตผใช้    3(3-0-6) 
    Industrial Robotics and Applications  
    หลักการและการประยุกต์ ใ ช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  
(แขนกล) ในระบบการผลิตสมัยใหม่ การจ าแนกประเภทและลักษณะ
ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส่วนประกอบและระบบควบคุม ไคเนแม
ติคส์ การโปรแกรมการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
            Principles and applications of industrial robots in 
modern manufacturing systems. Robot classifications and 
configuration. Components and control systems. 
Kinematics. Robot Programming. 

6023602 หุ่นยนตผอุตสาหกรรม                             3(2-2-5) 
             Industrial Robotics 
             ประเภทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส่วนประกอบและ
หลักการท างานของหุ่นยนต์  ระบบควบคุมและการโปรแกรมการ
ท างานของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในระบบการ
ผลิตสมัยใหม่ 
            Types of industrial robots. Components and 
principles of robots.   Movements and Kinematics of robots. 
Applications of industrial robots in modern manufacturing 
systems. 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
โดยยึดระบบการจัด
หมวดหมู่ วิ ช าขอ ง 
ISCED 
- เปลี่ยนตัวเลขแสดง
จ านวนหน่วยกิต 
- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) 121 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6024801  การเตรียมฝึกประสบการณผวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ
2(90) 
     Preparation for Professional Experience in 
Management Engineering 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัครงาน     
การเลือกสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม หลักการสัมภาษณ์งาน 
การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายแรงงาน กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยในการท างาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงาน  

 Concepts of writing job application letters, 
selection of industry sectors, principles of taking job 
interview, personality development, code of professional 
conduct, integrity and ethics, labor law, 5s activity, quality 
assurance and work safety standard systems, using English 
for communication, report writing and presentation. 

6024803  การเตรียมฝึกประสบการณผวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม                                                    1(90) 

Preparation  for  Professional  Experience  in 
Industrial Management  Engineering 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัครงาน      
การเลือกสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม หลักการสัมภาษณ์งาน 
การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายแรงงาน กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการท างาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงาน  

Concepts of writing job application letters, 
selection of industry sectors, principles of taking job 
interview, personality development, code of professional 
conduct, integrity and ethics, labor law, 5s activity, quality 
assurance and work safety standard systems, using English 
for communication, report writing and presentation. 

 
 
 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เ ป ลี่ ย น จ า น ว น
หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6024802 การฝึกประสบการณผวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ 
5(450) 
   Training for Professional Experience in 
Management Engineering 
วิชาบังคับก่อน  : 6024801  การเตรียมฝึกประสบการณผวิชาชีพ
วิศวกรรมการจัดการ 
Pre-requisite : 6024801 Preparation for Professional 
Experience in Management Engineering  

นัก ศึกษาต้ อ ง เ ข้ าฝึ กประสบการ ณ์วิชา ชีพในสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมตามที่คณะฯ หรือสาขาวิชาฯ จัดให้ 
เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานจริงให้แก่นักศึกษา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง  

Each student is required to complete at least     
450 hours of practical work related to the field of industrial 
management engineering.  A written report on the work 
done during the training must be submitted. 

6024804 การฝึกประสบการณผวิชาชีพวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม  6(540) 

 Training for Professional Experience in Industrial 
Management  Engineering 
วิชาบังคับก่อน  : 6024803 การเตรียมฝึกประสบการณผวิชาชีพ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
Pre-requisite : 6024803 Preparation for Professional 
Experience in Industrial Management Engineering 

นัก ศึกษาต้ อ ง เ ข้ าฝึ กประสบการ ณ์ วิชา ชีพ ในสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมตามที่คณะฯ หรือสาขาวิชาฯ จัดให้ เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานจริงให้แก่นักศึกษา เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 540 ช่ัวโมง  

Each student is required to complete at least     
540 hours of practical work related to the field of industrial 
management engineering.  A written report on the work 
done during the training must be submitted. 
 

 
 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เ ป ลี่ ย น จ า น ว น
หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

6024803 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ     1(45) 
Preparation for Management  Engineering Co-

operative Education 
การศึกษาและแก้ปัญหางานในสถานประกอ บการด้าน

อุตสาหกรรมเพื่อผลิตงานวิจัย โดยมีลักษณะเป็นงานเด่ียวและเป็นโครงการที่
มีลักษณะหน่ึงหรือหลายลักษณะดังน้ี (1) เป็นการค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถ
น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์ (2) เป็นการแก้ปัญหาทางด้านการ
ผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือน าส่วนที่เสียหรือไม่ได้คุณภาพไปใช้
ประโยชน์ (3) เป็นการปรับปรุงเทคโนโลยี (เพิ่มเติมจากการที่มีการจด
สิทธิบัตรแล้ว) รวมถึงการจัดการบริหารและการบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลและ
ทางเลือกที่เหมาะสมทางด้านธุรกิจ  วิชาน้ีจะเป็นขั้นตอนของการระบุหัวข้อ
วิจัย การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัย รวมทั้งการศึกษาทฤษฎี
และวรรณกรรมที่  เกี่ยวข้อง แล้วจัดท าเป็นรายงานเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม
ร่วมกันประเมินผล 

Study and problem solving in industry for the purpose 
of research and development. The study is conducted individually 
or in groups not exceeding 3 students and fits the following 
description (1) a search for invention that can be  developed into 
commercialized product, (2) problem solving in  

6024801 เตรียมสหกิจศึกษา                                     1(90) 
             Pre - Cooperative Education 
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของ     
สหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
     Principles and concepts of Cooperative Education; 
relevant rules and regulation of Cooperative Education; basic 
knowledge and techniques in job application; workplace 
selection; method of writing application letter; job interview; 
basic knowledge and skill needed for working in workplace; 
quality management system; project or product presentation 
techniques; academic report writing; personality development; 
ethic and code of conduct in profession before practicing in 
workplace. 
 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหต ุ

manufacturing, process improvement, or utilization of 
defections or rejects, (3) technological improvement (from 
those granted patent), management of information and 
servicing for business decision making. The duration of 
course is not to be less than 4 months and not exceeding 
6 months. It is evaluated by committee consisting of 
lecturers and industrial associates. Students are required to 
submit reports and make oral presentation. 

  

6024804 สหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ 6(600) 
   Management Engineering Co-operative 
Education 
วิชาบังคับก่อน  : 6024803 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมการ
จัดการ 
Pre-requisite : 6024803 Preparation for Management  
Engineering Co-operative Education 

ด า เ นิน โ คร ง การ ศึกษาแล ะแก้ ปัญห างานในสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการศึกษาต่อจากวิชา 6024803  
เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมการจัดการ  โดยการศึกษาวิชานี้จะเป็น
ข้ันตอนของการวิเคราะห์ปรับปรุง พัฒนางานตามระเบียบวิธีวิจัยที่ได ้

6024802 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
   Co-operative Education 
วิชาบังคับก่อน  : 6024801 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-requisite : 6024801 Pre – Cooperative Education 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
และสถานประกอบการ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติที่
ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ณ 
สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย  

- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
- เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

หมายเหต ุ

ศึกษาในวิชา 6024803 (ปฏิบัต ิ16 สัปดาห์) 
Study and problem solving in industry for the 

purpose of research and development. Continued from 
6024803 preparation for management engineering Co-
operative education. The study is conducted individually 
or in groups not exceeding 3 students and fits the 
following description (1) a search for invention that can be 
developed into commercialized product, (2) problem 
solving in manufacturing, process improvement, or 
utilization of defections or rejects, (3) technological 
improvement (from those granted patent), management of 
information and servicing for business decision making. The 
duration of course is not to be less than 4 months and not 
exceeding 6 months. It is evaluated by committee 
consisting of lecturers and industrial associates. Students 
are required to submit reports and make oral presentation 

 

Systematic practice in workplace not less than 16 
weeks by studying in cooperation with business 
organization; supervised will be given by mentor and 
workplace; theory and practice applied in real situation as 
temporary employee and MOU workplace. 
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ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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(ร่าง) 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
---------------------------------------- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีเพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับ
การบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๑๘ (๒) และ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมที่   ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๕ ” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษตามหลักสูตร
ปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่๑ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 “สภามหาวิทยาลัย”หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 “นักศึกษาภาคพิเศษ”หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอื่นนอกจากนักศึกษา
ภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม 
 “หลักสูตร”  หมายถึง  หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจ ออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
            /หมวด  ๑.. 
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หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

--------------------------------- 
 ข้อ ๖ คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
  ๖.๑  ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
  ๖.๒  ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  ๖.๓  ไม่ถูกคัดช่ือออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
  ๖.๔  มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
 ข้อ ๗ วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  เข้าศึกษาทุกระบบการศึกษาซึ่ง
อาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

หมวด ๒ 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
  ๘.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ที่ ได้รับการคัดเลือก หรือผู้ที่ ได้รับการอนุมัติให้ย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือผู้ที่รับการอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อจะต้องไปรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไม่ไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเป็น
นักศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป 
          ข้อ ๙ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ข้ึนทะเบียนและช าระเงินค่าลงทะเบียน
เรียนและค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งต้องน าส่งหลักฐาน  การส าเร็จ
การศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 
 ข้อ ๑๐ เกณฑ์การรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย้ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๖ 
   ๑๐.๒.๒ ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และมีผล
การเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  

/๑๐.๓  การเทียบโอน... 
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  ๑๐.๓ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 
การเขา้ศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีท่ีสอง 

--------------------------------- 
 ข้อ ๑๑ การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 
  ๑๑.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่นมาแล้ว อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 
๖  
  ๑๑.๒ ให้ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษายื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนใหด้ าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
 ข้อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา 
  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนและใช้ระยะเวลาเรียนไม่
น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัด
การศึกษาให้นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร้อนให้นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๒.๒ การคิดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
   ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
   ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๑๒.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑  หน่วยกิตระบบ ทวิภาค 

/ข้อ  ๑๓... 
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 ข้อ ๑๓ การจัดหลักสูตร 
  ๑๓.๑ โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย 
   ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต
และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
   ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ 
   ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  
  ๑๓.๒  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
   ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่
เรียนไม่เต็มเวลา 
   ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตรที่
เรียนไม่เต็มเวลา 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
 ข้อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มหรือถอนรายวิชาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
๑๕ วัน นับแต่วันที่เปิดภาคการศึกษา 
  ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียนรายวิชา
ส าหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
  การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕  หน่วยกิต 
  กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบทวิภาค
แบบ ๒ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า ๑๕    หน่วยกิต ส าหรับ
การศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาตามวรรคสอง ให้ยื่นค าร้องขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 

/๑๔.๓  การลงทะเบียน... 
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  ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตโดยให้พิจารณาเป็นราย
กรณี โดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เป็นส าคัญ 
  ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให้นักศึกษาที่ถูกถอดถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจากระเบียบทาง
การเงิน กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนช่ือนั้นเป็นระยะเวลาพัก
การศึกษา ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและค่าธรรมเนียม
อื่นๆที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา 
  ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะกรณี 
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิ ดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการ
ลงทะเบียนเรยีนในมหาวิทยาลยัทั้งหมด หรือบางส่วนได้หรืออาจพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยโดยช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยก็ได้ 
  ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให้ได้รับสัญลักษณ์ W 
  ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ถ้า
อาจารย์ผู้สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่า
หน่วยกิต รายวิชาน้ันตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียน
ครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์  Au 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 

 ข้อ ๑๕ การเพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
  ๑๕.๑ การเพิ่มรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได้ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแต่วันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน 
  ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได้ก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได้รับการบันทึกผล
การเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาน้ันคืน 
  ๑๕.๓ ข้ันตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

/หมวด  ๘... 
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หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 
--------------------------------- 

 ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา 
  ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   ๑๖.๑.๑  ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
   ๑๖.๑.๒  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
   ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย  
   ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย 
   ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พักการศึกษา 
   ๑๖.๑.๖ เหตุอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแต่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ภาคการศึกษา  
  ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่าให้ยื่นใบลา
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต้องยื่นใบลาพักการศึกษาก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
มากกว่าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๑๗ การลาออก  
  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
 ข้อ ๑๘ การโอนย้ายสาขาวิชา 
  ๑๘.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัตติามเงื่อนไขของคณะ 
  ๑๘.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อย
กว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 
   ๑๘.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะที่
ประสงค์จะขอย้ายไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด 
   ๑๘.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะรับย้าย
ไปสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 
   ๑๘.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา   
   ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดใหน้ ามาเทียบโอนได้
ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และน าผลการเรียนไปค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ได้ 
 
 
 

/ข้อ  ๑๙... 
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 ข้อ ๑๙  การโอนย้ายประเภทนักศึกษา 
     นักศึกษาอาจโอนย้ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ โดยยื่นค า
ร้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข้อ ๒๐  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๐ หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษาจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
   

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก จ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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(ร่าง) 

ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------------- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรบัปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อให้การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  (๓) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗และ
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในคราวประชุมครั้งที่   ๓/๒๕๕๕      เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให้ตราข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

 ข้อ๑ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

 ข้อ  ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยต้ังแต่ภาคการศึกษาที่๑ปีการศึกษา  ๒๕๕๕เป็นต้น
ไป 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบงัคับระเบียบค าสั่งหรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบงัคับนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบด”ี   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอื่น
นอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม้จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”  หมายถึง   หลักสูตรที่ใช้ในการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเลย 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

/หมวด  ๑... 



 

137 
 

หมวด  ๑ 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

--------------------------------- 
 ข้อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑  ให้ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคการศึกษา  โดยวิธีการต่าง ๆ  กัน  เช่น  การสอบย่อย  การรายงาน  การท างานกลุ่ม  การสอบกลางภาค
การศึกษาและให้มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ระหว่างร้อยละ  ๕๐  
ถึง  ๗๐  ของคะแนนรวมทั้งหมดเว้นแต่รายวิชาในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่ไม่มีภาคทฤษฎี
หรือวิชาในท านองเดียวกันนี้ 
  กรณีสาขาวิชาใด  ที่องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการศึกษาไว้ให้
เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น 
  ๖.๒  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
  ๖.๓  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในระบบเข้าช้ันเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได้  จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ๖๐ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  จะไม่มีสิทธ์ิสอบปลายภาค
ในรายวิชาน้ัน  และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลเป็น “E”  หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี   
  ๖.๔  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ  ตามหลักสูตรเป็น  ๒  ระบบ  ดังนี้ 
   ๖.๔.๑  ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น  ๘  ระดับ 
    ระดับคะแนน          ความหมายของผลการเรียน               ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม   (Excellent)    ๔.๐๐ 
 B+   ดีมาก   (Very  good)    ๓.๕๐ 
 B   ดี (Good)     ๓.๐๐ 
 C+   ดีพอใช้ (Fairly good)    ๒.๕๐ 
 C   พอใช้ (Fairly)     ๒.๐๐ 
 D+   อ่อน (Poor)     ๑.๕๐ 
 D   อ่อนมาก(Very poor)    ๑.๐๐ 
 E   ตก (Failure)    ๐.๐๐ 
 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้  ต้องไม่ต่ ากว่า  
“D”  ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น  “E”ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะสอบได้  กรณีได้ค่า
ระดับคะแนนเป็น “E”  ในรายวิชาเลือก  สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาเดียวกันแทน
ได ้
            /เว้นแต่... 
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 เว้นแต่ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือ
รายวิชาอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบผ่าน ต้องไม่ต่ ากว่า “C”    
  ๖.๔.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 
    ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
    PD (Pass with Distinction)  ผ่านดีเยี่ยม 
    P    (Pass)    ผ่าน 
    F    (Fail)    ไม่ผ่าน 
  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะของ
หลักสูตร 
   ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete)  ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์  ใน
รายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์“I”  ต้อง
ด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป  ดังนี้ 
    (๑)  กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ  ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  
และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว  หากพ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน  “I”  เป็น  “E”หรือ  “F”  
แล้วแต่กรณี 
    (๒)  กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอสอบปลาย
ภาคพร้อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
     (๒.๑)  กรณีอนุญาตให้สอบ  นักศึกษาต้องไปรับหลักฐานการอนุญาตให้
สอบไปติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หาก
พ้นก าหนดให้นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E”หรือ “F”แล้วแต่กรณี 
     (๒.๒)  กรณีไม่อนุญาตให้สอบจะถือว่าสอบตกนายทะเบียนจะเปลี่ยนผล
การเรียนเป็น  “E”หรือ  “F”  แล้วแต่กรณี 
  ๖.๕  สัญลักษณ์อื่น  มีดังนี้ 
   Au (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิต 
   W  (Withdraw) ใช้ส าหรับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น  ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกวิชาเรียน  ก่อนวันเริ่มสอบ
ปลายภาค ไม่น้อยกว่า  ๑  สัปดาห์ 
    (๒)  กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา  หรือ  ถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันแล้ว 
    (๓)  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลสมควรให้ยกเลิกวิชาเรียนใน
รายวิชาน้ัน  หรือ  ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ันทั้งหมด 
    (๔)  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 

            /ข้อ  ๗... 
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 ข้อ  ๗  การเรียนซ้ า 
  ๗.๑  รายวิชาใด ๆ  ที่นักศึกษาสอบได้  “D”  หรือต่ ากว่า  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาน้ันซ้ าได้ 
  ๗.๒  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ผลประเมินเป็น  “E”  หรือ  “F”  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ า 
  ข้อ  ๘  ผลการประเมินเป็น “PD”“ P”“F”“Au”“W”และ “I” จะไม่น ามาค านวณหาค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

  ข้อ  ๙  การนับหน่วยกิตสะสม  และการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๙.๑  มหาวิทยาลัย จะค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  จากหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา 
  ๙.๒  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนของทุกรายวิชา  มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมด   
  ๙.๓  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๑.๗๐  แต่ไม่ถึง  ๒.๐๐  ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  เพื่อปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ถึง  ๒.๐๐  ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

หมวด  ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๐  ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  ๔๕  วันนับแต่วันเปิดภาคเรียน 

 ข้อ  ๑๑  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑  มีความประพฤติดี 
  ๑๑.๒  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
  ๑๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
   ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน  ๘  ปี
การศึกษา 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๘  ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน  ๑๐  
ปีการศึกษา 

/๑๑.๔.๒ นักศึกษา... 
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   ๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๙  ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน  ๙  ปี
การศึกษา 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  ๑๒  ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน  ๑๑  
ปีการศึกษา 
  ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอื่นๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๑๑.๖ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๑๒  ให้คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้อนุมัติผลการศึกษา และให้ถือวันที่อนุมัติ
ผลการศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 
  
       หมวด  ๓ 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๓ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑  นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   ๑๓.๑.๒  ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษา
ปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔, ที่ ๑๖, ที่ ๑๘, ที่ ๒๐  และที่  ๒๒  นับตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียน 
   ๑๓.๑.๓  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๑.๔  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตามข้อ  
๑๑.๒  และ  ๑๑.๓  ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๓.๒  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้ 
   ๑๓.๒.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แต่ยังได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๗๐ 
   ๑๓.๒.๒  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข้อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติตามข้อ  
๑๑.๒  และ  ๑๑.๓ ในการเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๑๓.๓ การพ้นสภาพนักศึกษา  กรณีอื่นที่ไม่ใช่โดยการประเมินผล  มีดังนี้ 
                    /๑๓.๓.๑ ตาย 
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   ๑๓.๓.๑  ตาย 
   ๑๓.๓.๒  ลาออก 
   ๑๓.๓.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 
   ๑๓.๓.๔  ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี        
 ๑๓.๓.๕  ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไม่ได้ลาพักการศึกษา 
   ๑๓.๓.๖  มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา  หรือ  กระท าการอันก่อให้เกิดความ
เ สื่ อ ม เ สี ย แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้ ถ อ น ช่ื อ จ า ก ท ะ เ บี ย น นั ก ศึ ก ษ า  
                                                                                                                 
      หมวด ๔ 

การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
--------------------------------- 

 ข้อ  ๑๔  ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑๔.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบั ติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๑.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๓.๖๐  
ข้ึนไป 
   ๑๔.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือไม่ต่ ากว่า P  
   ๑๔.๑.๓  นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาปกติ 
 
  ๑๔.๒  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
   ๑๔.๒.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  ๓.๒๕ 
ข้ึนไปแต่ไม่ถึง  ๓.๖๐ 
   ๑๔.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๑.๒  และ  ๑๔.๑.๓ 
           /๑๔.๓  ผู้ที่ส าเร็จ... 
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  ๑๔.๓  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับอนุปริญญาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
   ๑๔.๓.๑ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ
อนุปริญญา  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๑.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบัน
เดิมไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลักสูตร  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐ 
    ๑๔.๓.๑.๒  ไม่เคยได้ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากว่า D หรือ   ไม่ต่ า
กว่า P 
    ๑๔.๓.๑.๓  นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
นักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่เกิน  ๗  ภาคการศึกษา 
   ๑๔.๓.๒ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ
อนุปริญญา  จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้ 
    ๑๔.๓.๒.๑  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญาจากสถาบัน
เดิม  ไม่น้อยกว่า  ๓.๒๕  และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  ๓.๒๕ 
    ๑๔.๓.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข้อ ๑๕ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการ
วัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐หรือข้อบังคับอื่นใดในขณะที่เข้าศึกษา
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(นายสุชาติ  เมืองแก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ฉ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน   
พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

..................................... 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้ออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้น การเรียน

รายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
บรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศและค าสั่งอืน่ใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้

ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
“อธิการบด”ี หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
“นักศึกษา” หมายความว่าผู้ที่รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและให้

หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่าการน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชากลุ่มวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว
และการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษา  ตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือ
จากประสบการณ์การท างานมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่าสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่ส านักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา 
(สกอ.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให้การรับรอง 

ข้อ ๕ รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องได้รับการประเมินผลการศึกษาหรือเป็นรายวิชาที่ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล้วไม่เกินสิบปีนับถึงวันที่เข้าศึกษาโดยเริ่ม
นับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน 

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
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(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การ

ท างาน 
ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข้อ๖ (๓) (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่าส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะต้องมีความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ๗หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบมีดังต่อไปนี้ 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเปน็รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนเว้นแต่   เป็นการเทียบโอน
ผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน 

(๒) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
(ก) การเทียบโอนผลการเรยีนแต่เพียงบางส่วนต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนไม่ต่ า

กว่า C หรือ P หรือเทียบเท่าส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ B หรือเทียบเท่า ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บันทึก
ไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 

(ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่
เทียบโอนมาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินช้ันปีและภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้วนักศึกษาที่เคยศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าที่สถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต้องเปน็รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 

(๓) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ผ่านการประเมินผลการเรียนได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือ
ระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรบัหลกัสูตรระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่าส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

(๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินสามในสี่ของหน่วยกิต  รวม
ของหลักสูตรที่รับโอนระดับบัณฑิตศึกษาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

อนึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
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(๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้
บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P (T) ในช่องระดับคะแนน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วและเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง  ให้สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและในหมวดวิชา  เลือกเสรีได้
ทั้งหมดโดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ ๕ มาพิจารณาและให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงหรือเทียบเท่าให้สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในหมวด
วิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมดโดยไม่น าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข้อ๕มาพิจารณาและให้นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชาในการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
ระหว่างการศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนประเมินจากระเบียนผลการเรียน 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษา             
ตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

(๑) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่
ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 

(๒) ในการประเมินการเทยีบโอนความรูแ้ละการใหห้น่วยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์ท างานเข้าสู่การศึกษาในระบบให้คณะกรรมการประเมินการเทียบ
โอนผลการเรียนใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน 

(ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ 
(ข) การทดสอบ 
(ค) การสัมภาษณ์ 
(ง) การตอบค าถาม 
(จ) การสาธิต 

ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเท่าส าหรับ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรีและไม่ต่ ากว่าระดับ  B หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาจึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นแต่จะไม่ให้ระดับคะแนนและไม่มีการ
น ามาคิดค่าระดับคะแนนหรือค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึกไว้ในระเบียน การเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ P(T) ในช่องระดับคะแนน 

ข้อ ๙ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
จึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนประกอบด้วย 
(๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่จะขอเทียบโอน

ผลการเรียนเป็นประธาน 
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(๒) อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่
ไม่เกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 

(๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทยีบโอนผลการเรยีนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จสิ้น

แล้วให้รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๑๑ นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเว้นแต่ 

(๑) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

(๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วกลับเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาและโอนหน่วยกิตที่เคยศึกษามาแล้วทั้งหมด 

ข้อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต้องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาเว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษา อาจขอขยาย
เวลาดังกล่าวอีกได้แต่ไม่เกินหนึ่งภาคเรียน 

นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การท างานให้ด าเนินการขอเทียบโอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงวันสุดท้ายของก าหนดการ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๓ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ให้มีอ านาจออกประกาศให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มี

อ านาจช้ีขาดปัญหาที่เกิดข้ึนจากกรณีการใช้ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 

(นายสุชาติเมืองแก้ว) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

..................................... 
ด้วยเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 

๒๕๕๒ เพื่อความเหมาะสมในการเทียบโอนผลการเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดท าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สาขาวิชาหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
น าไปประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดย
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน                
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาในสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย และ
ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 

 
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคห้า แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ

เรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่า ให้สามารถเทียบโอนผล

การเรียนส าหรับรายวิชา หรือกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ
ในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ทั้งหมดโดยไม่น าเงื่อนไขใน วรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และ ข้อ ๕ มาพิจารณา และ
ให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา” 

 
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี ้
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายสุชาติเมืองแก้ว) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ช 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

พ.ศ. 2550 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  พ.ศ.2550 

............................................................................................... 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนได้มากข้ึน ฉะนั้น  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  โดยมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2550  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550  ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
พ.ศ. 2550 
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2550  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  การเปิดภาคฤดูร้อนให้ถือเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ  8  สัปดาห์  
โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้เท่ากับสองเท่าของภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อ  4  การเปิดภาคฤดูร้อน  มีความมุ่งหมายดังนี้ 
  4.1  เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีศักยภาพ  มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ได้มากข้ึน 
  4.2  เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาที่ไม่อาจเรียนได้หรือเรียนแล้ว
สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ 
  4.3  เพื่อให้นิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นที่สนใจได้มีโอกาสศึกษารายวิชาที่เปิด
สอน 
 ข้อ  5  การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร้อน  จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  การเปิดสอนรายวิชาให้
อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  6  การลงทะเบียน  การเพิ่มและถอนรายวิชา  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและการเสนอ
ให้ได้รับปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
 ข้อ  7  การด าเนินการสอน  อาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งจะสอนได้ไม่เกิน  6  ช่ัวโมง 
 ข้อ  8  ในระหว่างที่ยังมิได้วางระเบียบออกข้อบังคับค าสั่งหรือประกาศใด ๆ  เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับ
ฉบับนี้  ให้น าระเบียบข้อบังคับ  หรือประกาศที่ก าหนดไว้ส าหรับ  ภาคการศึกษาปกติมาใช้บังคับโดยอนุโลมทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
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 ข้อ  9  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  ส าหรับการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ  
และให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนตามอัตราค่าสอนภาคปกติ 
 ข้อ  10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีเกิดปัญหาจาก
การใช้ระเบียบนี้ 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 
     
 
 
         (นายสุวิทย์  คุณกิตติ) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ซ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เร่ืองการบริหารงานวิชาการ 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปรญิญาตรี 

-------------------------------  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี ลง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ข้อ ๒ ระบบการบริหารงานวิชาการ 
 ในการบริหารและจัดการด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดระบบการบรหิารงาน
วิชาการระดับปริญญาตรี โดยเน้นการบริหารแบบองค์คณะบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการคณะ และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และสามารถประสานความร่วมมือกัน
ในระหว่างคณะกรรมการทุกระดับ รายละเอียดของคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะต่าง ๆ มีดังนี้ 
 ๒.๑  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
  ประกอบด้วยคณะบุคคล จ านวน ๕ คน ที่มีรายช่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๒.๑.๑  การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาเสนอช่ือประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอช่ือกรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่ไม่
มีผู้เสนอช่ือประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ 
  ๒.๑.๒  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
   ๑)  ประธานกรรมการและคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ         
๒ ป ี
   ๒)  กรรมการและเลขานุการ สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามประธาน
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

ที่  ๐๑๔๑/๒๕๕๗ 
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 ๒ 

   ๓)  การพ้นจากต าแหน่งของประธานกรรมการ 
    ก)  ขาดคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ข)  ครบวาระ 
    ค)  ลาออก 
    ง)  ตาย 
    จ)  ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ 
    ฉ)  หลักสูตรนั้นถูกปิด หรือไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร 
    ช)  กรณีอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรให้พ้นจากต าแหน่ง 
  ๒.๑.๓  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   ให้มีหน้าที่ทั่วไปตามข้อ ๗.๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง            
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยเฉพาะหน้าที่ต่อไปนี้ 
   ๑)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตและพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   ๒)  จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
   ๓)  สรรหา เสนอช่ือและข้อมูลรายละเอียดของผู้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าสังกัดหลักสูตร ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแลการ
เรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
   ๔)  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนางานตามบทบาท
หน้าที่ต่อคณะ  
   ๕)  จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
   ๖)  รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะในการจัดอาจารย์
นิเทศก์ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ๗)  พัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
   ๘)  พัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน 
   ๙)  ด าเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.๒) 
   ๑๐)  ท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา คณะ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานบริหารหลักสูตร 
   ๑๑)  ดูแลและติดตามนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
   ๑๒)  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
   ๑๓)  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง         
ทุก ๕ ป ี
   ๑๔)  เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร 
   ๑๕)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะมอบหมาย 
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 ๓ 

 ๒.๒  คณะกรรมการวิชาการคณะ ประกอบไปด้วย 
  ๑)  คณบด ี      ประธานกรรมการ 
  ๒)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
  ๓)  ตัวแทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ   กรรมการ 
  ๔)  หัวหน้าภาควิชา(ถ้ามี)    กรรมการ 
  ๕)  ประธานกรรมการประจ าหลักสูตร ทุกหลักสูตร กรรมการ 
  ๖)  หัวหน้าส านักงานคณะ    กรรมการและเลขานุการ 
  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑)  ก าหนดนโยบายและแผนด าเนินงานด้านวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
   ๒)  จัดท าข้อมูลศักยภาพของอาจารย์ในสังกัดคณะ และอาจารย์พิเศษ 
   ๓)  พิจารณาหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
   ๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
   ๕)  กลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาประจ าภาคเรียนและควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรในคณะ 
   ๖)  พิจารณาแผนการรับนักศึกษาของคณะ 
   ๗)  พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอน จัดอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ประจ า
สังกัดหลักสูตร 
   ๘)  ให้ค าปรึกษางานด้านวิชาการและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
   ๙)  พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ในคณะ 
   ๑๐)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่
ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการคณะ 
   ๑๑)  ก ากับและควบคุมการปฏิบัติงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต 
   ๑๒)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีและคณบดีมอบหมาย 
 ๒.๓  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 
  ๑)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
  ๒)  คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
  ๓)  ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป    กรรมการ 
  ๔)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕)  รองผูอ้ านวยการส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๔ 

  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยั 
   ให้มีบทบาทและหน้าที่ในงานต่อไปนี ้
   ๑)  ก ากับดูแลการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๒)  เสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
   ๓)  พิจารณาด าเนินการให้มกีารใช้บุคลากร ทรัพยากร เพื่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ 
   ๔)  พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
   ๕)  พิจารณาอนุมัตผิลการศึกษาระดับปริญญาตร ี
   ๖)  พิจารณาการปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตรใหม่ 
   ๗)  ให้ความเห็นชอบหรือวินจิฉัยในกรณีทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับงานวิชาการ               
ของมหาวิทยาลัย  
   ๘)  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
   ๙)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ 
   ๑๐)  พิจารณาเสนอหรือแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่เอื้อตอ่การด าเนินงานทาง 
วิชาการ 
   ๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกคณะด าเนินการโดยค านึงถึงเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
      
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารยส์นิท  เหลืองบุตรนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ญ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ฎ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  : นายภาณุมาศ  พรหมเทศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วุฒิการศึกษา  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

ภาณุมาศ พรหมเทศ, และคณะ.  (2561).  การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสับแบบใบมีดหมุนส าหรับตัดล ามัน
ส าปะหลัง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561,  หน้า 2410 - 2414.  
23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ภาณุมาศ พรหมเทศ, และคณะ.  (2561).  การเปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวชาน
อ้อยและเปลือกมันส าปะหลัง.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561,  
หน้า 1162 - 1167.  23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ภาณุมาศ พรหมเทศ, และคณะ.  (2561).  การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมมูลไก่ไข่.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561,  หน้า 1168 - 1173.  23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

ปร.ด. วิศวกรรมสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 
วศ.ม. วิศวกรรมสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทเวศร ์ 2539 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  : นายกานต์ จันทระ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
วุฒิการศึกษา  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

กานต์ จันทระ, และคณะ.  (2560).  การออกแบบและสร้างเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม.  การประชุมวิชาการ
พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 6,  หน้า 512 - 520.  26-27 มกราคม 2560.  พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา. 

กานต์ จันทระ  โกเมนทร์ พร้อมจะบก  และยุทธศิลป์ ชัยสิทธ์ิ.  (2561).  ผลิตภาพกระบวนการล าเลียงอ้อยติด
รถบรรทุก. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 7,  หน้า 430 - 437.  25-26 มกราคม 2561.  พะเยา 
: มหาวิทยาลัยพะเยา.   

กานต์ จันทระ, และคณะ.  (2561).  การควบคุมคุณภาพน้ าดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท  กรณีศึกษา  โรงผลิตน้ าดื่ม
บ้านนาบอน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561,  หน้า 1186 - 1192.  
23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.                  

กานต์ จันทระ.  (2561).  เครื่องนวดยางพาราส าหรับเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเลย.   การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้ง 2  และการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งท่ี 3,  หน้า 425 - 431.  31 มีนาคม 
2561.  พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา. 

กานต์ จันทระ, และคณะ.  (2561).  การออกแบบและสรา้งเครือ่งบบีน้ าหน่อไม้.  การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,  หน้า 236 - 242.  20 กรกฎาคม 
2561.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

 
 

 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  : นายเปรมชัย มูลหลา้ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

เปรมชัย มูลหล้า, และคณะ.  (2559).  การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงผลิตน้ าดื่มบรรจุขวดอัตโนมัติใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,  ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ : 
21 – 30. 

เปรมชัย มูลหล้า  ศศิธร ผงผานอก  และวสันต์ กรวยสวัสดิ์.   (2560).  การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสับโม่มัน
ส าปะหลังและประเมินด้วยหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม.  การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม           
อุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560,  หน้า 873 - 878.  12-15 กรกฎาคม 2560.  เชียงใหม่ : ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.                   

เปรมชัย มูลหล้า.  (2561).  การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศษฐศาสตรวิศวกรรมในการเปลี่ยนใบเลื่อยเครื่องสับโม่
มันส าปะหลัง  กรณีศึกษา  บริษัท จ.เจริญมาเก๊ตต้ิงจ ากัด.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลย
วิชาการ ประจ าปี 2561,  หน้า 1174 - 1179.  23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

เปรมชัย มูลหล้า.  (2561).  การลดการสูญเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันส าปะหลังด้วยเทคนิคการศึกษางาน 
กรณีศึกษา บริษัท จ.เจริญมาเก๊ตติ้งจ ากัด.   การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 
ประจ าปี 2561,  หน้า 1180 - 1185.  23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2554 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2550 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  : นายณัฐชัย  โปธิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
วุฒิการศึกษา  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

Nattachai Pothi. (2014). Design and Control of One Degree of Freedom Haptic Interface System 
with PID Controller.  Advanced Materials Research (AMR) Journal published, Vols. 931-
932 : 1323-1327. 

Supamad Inyanuan, et al. (2015). Design and Construction of Manual Phi Khon Nam Mask Pressing 
Machine. Journal of Materials Science and Applied Energy, 4(2) : 12-14. 

Nattachai Pothi. (2016). An estimation of a rated motor for a multi-purpose shredder machine. 
SNRU Journal of Science and Technology, 8(1) : 163-169. 

Nattachai Pothi. (2016). Controller design and simulation of a one-degree-of-freedom power 
assist system for lifting objects. KKU ENGINEERING JOURNAL, 43(S2) : 367-369. 

เกียรติชาย ชาติมาลากร, และคณะ.  (2559).  การออกแบบและสร้างเครื่องสีกะเทาะเมล็ดกาแฟโรบัสต้าต้นแบบ.  
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  ปีที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 
3 : 82 – 91. 

ณัฐชัย โปธิ  และวันชาติ สุพรมพิทักษ์.  (2561).  การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดแรงบิด.  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561,  หน้า 792 - 797.  23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ณัชชา สมจันทร์  และณัฐชัย โปธิ.  (2561).  การศึกษาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกหน้ากากผีขนน้ า  
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 10,  หน้า 
703 - 714.  14 ธันวาคม 2561.  ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2554 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี   2549 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล  : นายณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

Nattawut Ariyajinno and Sakdipown Thiansem. (2018). Effect of Firing Temperature on Sintering of 
Cordierite-Mullite Refractories form Raw Materials and Narathiwat Clay in Thailand. 
ELSEVIER Ltd, Materials today, Vol. 5(6) : 14036 – 14040. 

ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ. (2561). การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเซรามิกส์. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561,  หน้า 1898 - 1906.  23 
กุมภาพันธ์ 2561.  เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ณัฏฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ. (2561). การเตรียมเนื้อดินปั้นเทอรราคอตต้า  จากแหล่งดินบ้านน้ าภู จังหวัดเลย. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 ประจ าปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์,  หน้า 1046 - 
1056.  8-9 มีนาคม 2561.  เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    

Nattawut Ariyajinno and Sakdipown Thiansem. (2018). The Optimal of Mixed Talc Silica and 
Narathiwat Clay for Cordierite–Mullite Refractories. Key Engineering Materials, Vol. 766 : 
223 – 227. 

 
 
 
 
 

 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  
ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547 
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามกิส ์ สถาบันราชภัฏพระนคร 2539 
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ภาคผนวก ฐ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร    

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา 
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร  และเพื่อ
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล   
และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับขอ  ๕  ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั ้งที ่  ๗ /๒๕๕๓  เมื ่อวันที่   
๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

๒. ใหใชประกาศนี้ เปนแนวทางในการพัฒนา /ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
สาขาวิศวกรรมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว  จะตองปรับปรุงหลักสูตร   
ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เปนไปตาม
เอกสารแนบทายประกาศ 

๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 173 



 
 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
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  มคอ.๑ 

๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
  
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
 ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร 
 ชื่อสาขาวิชา  

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 
(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง)  
(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรม

โทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนกิส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคมุ หรือ 

วิศวกรรมอัตโนมัติ 
(๖) วิศวกรรมเครือ่งกล 
(๗) วิศวกรรมโยธา 
(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(๙) วิศวกรรมเคม ี
(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 
(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 
(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 
(๑๕) วิศวกรรมวัสด ุ
(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

  (๑๗)  วิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ  
    
๒. ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
    วศ.บ.  
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering 
     B.Eng.  
 
หมายเหตุ  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรู

เปนหลัก สวนชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบัน 
อุดมศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพน้ัน หากชื่อปริญญาและหรือ
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ชื่อสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด แตกตางจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองมี
ผลการเรียนรูสอดคลองกับชื่อปริญญานั้นๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 

  
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  

สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีพ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ  

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวชิายอย
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ขึ้นอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ  

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา 
(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร 
เชน International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education 
(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากร
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการ
ของสังคมและพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พ่ึงพาตนเอง และ
ลดการนําเขาเทคโนโลยี ดังนั้น นอกเหนือจากความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ ซึ่งเปนองคความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทาง
วิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยังจําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขตองคความรูที่สําคัญดังตอไปน้ี 

 
๑) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง  

   (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
๒) องคความรูที่เก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร  

   (Mechanics)  
๓) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล  

   (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
๔) องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ  

   (Chemistry and Materials)  
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๕) องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน  
   (Energy)  
๖) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

   (Electricity and Electronics) 
๗) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ   

   (System Management)    
๘) องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม  

   (Biology Health and Environment) 
 
องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และ
การประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบน
พ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการ
เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ที่มากระทํา 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนความรูพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทาง
ความรอนและการประยุกตใชที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหา
ความรูที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 
 องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรูที่เกี่ยวของกับ
พลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
สําหรับในอนาคต 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 
หมายถึง เน้ือหาความรูซ่ึงเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา 
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวย
เทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง 
เน้ือหาความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ  

 

177 



  มคอ.๑ 

๔ 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 
Environment)  หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงาน
ที่เกี่ยวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

 
 รูปที่ ๓.๑  แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมี
องคความรูพ้ืนฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวย
กรอบเสนทึบในรูปที่ ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรู
ตางๆ ดังที่กลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูขึ้นกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประ
ในรูปที่ ๓.๑) โดยมีสัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนที่
แนนอนสําหรับสาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น ซ่ึงอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่
แตกตางกันเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร
ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร 
และกลศาสตรของไหล 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่อง 
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การบริหารจัดการระบบ 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา  
สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

+ 
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หมายเหตุ  ๑) สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชา
ตางๆ ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใชกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯน้ีในการออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของผสมผสานเขา
ดวยกันในสัดสวนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพน้ันๆ  

 ๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ีในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปน
สําคัญ สวนรายละเอียดเน้ือหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละ
หัวขอที่เกี่ยวของไดในอนาคต 

 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 

๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละ  

๔.๒ มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

๔.๓ มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

๔.๔ คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน

เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน 

๔.๖ มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค 
ในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี  

 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
  มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 
  ๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุจริต  

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
ขององคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 
สังคมและสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 
 ๕.๒ ความรู  

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ

ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 
 ๕.๓ ทักษะทางปญญา   

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
  

๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
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(๔) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(๕) มี จิตสํ านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน  และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

 
 ๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต   

ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 
(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
(๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกี่ยวของได  

๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
 สภาวิศวกร (Council of Engineer)  

 
๗. โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/
หรือวิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวม
ทั้งหลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล 
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร ภาษา และ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป  

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้ง
ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี  
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(๑) วิชาเฉพาะพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่ เปนความรู พ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของ
สาขาวิชาบางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซึ่งอาจเปนการฝกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เชน 
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต  
  วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
  - กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  - กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
  วิชาเฉพาะดาน*    
 - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
 - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
 หมายเหตุ  * เปนไปตามองคประกอบที่ปรากฏในภาคผนวก 

สําหรับหลักสูตรที่ตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของสภาวิศวกร  
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา  

เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูที่เปนสาระสําคัญของ
ลักษณะสาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟา

สื่อสาร/โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูใน
สวนนี้เกิดจากการบูรณาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและ
เอกลักษณของสถาบัน 

 
หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเกี่ยวกับศาสตรทั่วไปที่เกี่ยวของกับไฟฟา 

มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตร
ในแขนงวิชายอยตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ 
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มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระ
ความรูในแขนงวิชายอยบางแขนง(ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เขาไวดวยกันก็ได โดยชื่อของ
สาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตามลักษณะของสาระความรูที่บูรณาการ 

 
๘.๒ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลงั) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
     Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 
๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and 

Transportation) 
๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 
 

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
    Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) 
๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 
๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and Transmission) 
๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย (Communication Systems and Networking) 

 
๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 
๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

 
๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)  
๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอตุสาหกรรม (Industrial Information System) 
๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
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๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

 

๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering)  
๓) กลุมความรูดานวศิวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

 
๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)  
๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems)  
๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance)  
๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations Management) 
๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 
๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

 
๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering)  
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering)  
๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 
๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental System and Management) 

 
๘.๑๑ สาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)   
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 
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๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 
๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

 
๘.๑๒ สาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล   
๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 
๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

 
๘.๑๓ สาขาวชิาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design)  
๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing)  
๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering)  
๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering)  
๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics)  
 

๘.๑๔ สาขาวชิาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต 
๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

 
 ๘.๑๕ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย 

๑)  กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)     
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)  
๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing)  
๔) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials 

Engineering Techniques)  
 

๘.๑๖ สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities) 
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๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management 
and Food Safety) 

 
๘.๑๗ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 
๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  

 ๙.๑ กลยุทธการสอน   
 การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ
วิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไป
ประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ ใหเห็น
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง 
เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย
ตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจัก
วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย 
นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  
 นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา 
มีความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผูอ่ืน ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานที่กําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไป
ในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียด
เปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบ
สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน 
การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารย
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และผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวย
ขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอน
อาจทําไดดวยการจําลองสถานการณตางๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการ
หรือไม เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการ
ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงาน
หลังจากที่เปนบัณฑิตจบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี  

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘    
ขอ ๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต  

• ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 
 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
 สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังน้ี 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศกึษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปน้ี 

๑) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  
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๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเปน
อาจารยพิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเทา  
๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๑๑.๒ การเทยีบโอนผลการเรียนรู  
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบขอบังคับ

ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับ
ปรับปรุงแกไขลาสุด 

• แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ
สาขาวิชาที่กําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

• ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 
๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
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๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ 
มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณ 
และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณ
การใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงาน
ที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต 
และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอน
ที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังน้ัน ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ
ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง
หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม  

ทั้งน้ี ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร
ที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให
เปนไปตาม  

•  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย 
มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  

 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน 
เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพ่ือสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเน่ือง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนด 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย
มีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดังน้ี 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม     

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ   

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 
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(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู     
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ        

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร                

เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  
 สถาบันอุดมศึกษาที่จะได รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ 
มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฏิบัติ  
 กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังน้ี 
 ๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ
ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 
 ๒) สถาบันแตงตั ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา    
ที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน  หากเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมควบคุม 
ใหมีผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่
กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 ๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒) น้ัน 
ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซ่ึงสถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดน
หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา
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และปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจ
จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  
 ๔)  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ. ๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 
 ๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ใหชัดเจน 
 ๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัติ  
 ๗) เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 
 ๘) เม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๙) เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป 
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๑๗.  การเผยแพรหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

 เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และ
ผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯได
เปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
 ๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซ่ึงสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ได
กําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  
 ๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป 
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไป
ตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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๑๘. ภาคผนวก 
 

๑๘.๑ เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร  
 เน้ือหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตางๆ 
(ขอ ๘) ซ่ึงแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวางเนื้อหา
ความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง
ดังตอไปน้ี 
 

๑๘.๑.๑ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวศิวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรม ไฟฟากําลัง / ไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส / ระบบวัดคุม/
วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

 
หมายเหตุ  เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเกี่ยวกับศาสตรทั่วไปที่

เกี่ยวของกับไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับ
การบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕) เขาดวยกัน ซ่ึง
หลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมีโครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะใน
สาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหาความรูในหลักสูตรจึงขึ้นกับเอกลักษณของ 
แตละหลักสูตร ทั้งน้ีสามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแตละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการ
มุงเนนเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 
๑๘.๑.๒ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Circuits and Devices) 

X   X  X   
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(๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  
(Electrical Measurement and Instruments) 

X    X X 
  

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม  
(Control System Modeling, Analysis and Design) 

X X   X X   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขบัเคลื่อน 
เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X X   X X   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง  วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 
การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง  
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X   

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Analysis) X    X X   

การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟา  
(Electrical System Design, Estimation and Installation) 

    X X X  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X   

 
๑๘.๑.๓ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม)  

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

อิเล็กทรอนิกส (Electronics) X   X  X   

สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 
การสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital Communications) X    X X   

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 
สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   

อุปกรณและวงจรส่ือสาร (Communication Devices and Circuits) X   X  X   

สายอากาศและการกระจายคลื่น (Antenna and Wave Propagation) X   X  X   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย         

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) X    X X X  

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and Networking) X     X X  
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๑๘.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   

วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อนาล็อกและดิจิตอล) X    X X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบอนาล็อก    X  X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบอนาล็อก X    X X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(อนาล็อกและดิจิตอล) และการดาํเนินกรรมวธีิสัญญาณ 
การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   

ระบบควบคุมเชิงเสน (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X   X X   

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตวั 
ส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา X   X X X   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   

 
๑๘.๑.๕ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑)  กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
       (Basic Electrical and Electronics Engineering) 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits)  X    X X   

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and Devices)  X   X X X   

วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and Microprocessors) X     X   

(๒)  กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
การวัด (Measurements)  X X X   X   
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) หรือ X  X X  X   
เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  
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(๓)  กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 
สัญญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   
การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   
ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems)  X     X   

(๔)  กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ X     X X  

การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรม (Industrial Data Communication) หรือ X     X X  

ซอฟตแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(๕)  กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  X      X  

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)   X X   X X  

 
๑๘.๑.๖ สาขาวิชาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 
กลศาสตร X X  X     

การออกแบบเครื่องจักรกล X X  X     

พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X    X   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส 
วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพวิเตอร 
ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม X X    X   

อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   

การเขียนโปรแกรมการควบคุม X     X   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 
กระบวนการผลิต    X   X  

การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   

ผลิตภัณฑ  X  X  X X  
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๑๘.๑.๗ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล  
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชงิกล  (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  

ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       

ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings) X X       

วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     

กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials) X X  X X    

กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  

การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวนยานยนตหรือเคร่ืองจักรกล 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    

อุณหพลศาสตร  (Thermodynamics) X  X  X    

การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    

การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

X  X  X  X X 

พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน  
(Energy and Energy Conversion) 

X  X  X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)      X   

ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      

การควบคุมระบบ (System Control) X      X  

 
๑๘.๑.๘ สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต  
ชุดตนกําลัง (Propulsion unit)   X X X X X    

ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    

ระบบบังคับเล้ียว (Steering system) X X       

ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) X X  X     

โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต (Vehicle body) X X X X     
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(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles);  
ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for vehicles);  
ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 
พ้ืนฐานพลศาสตรการเคลื่อนที่ของยานยนต (Fundamentals of vehicle dynamics) X X       

การวิเคราะหการสั่นสะเทือนยานยนต (Ride analysis);  
การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขาโคง (Steady state cornering analysis); 

X X       

 
๑๘.๑.๙ สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 
เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   

กลศาสตร X X       

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 
กลศาสตรของไหล X  X      

ระบบที่เกี่ยวของกับดินและน้ํา X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 
กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X 

อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 
อาคารทางการเกษตรและระบบที่เกี่ยวของ X X X   X   

 
๑๘.๑.๑๐ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวัสดแุละกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 

การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
การศึกษาและออกแบบระบบงาน    X X   X  X X 

ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย X X X X X X X X 
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(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ X      X  

การจัดการคุณภาพเชิงรวม X      X  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม   X   X X  X  

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ  
      (Production and Operations Management) 
การวางแผนและควบคุมการผลิต   X      X  

การวิจัยดําเนินงาน X      X  

การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ  X      X  

การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  

การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม X X X X X X X X 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
      (Integration of Industrial Engineering Techniques) 
การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 
๑๘.๑.๑๑ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสด ุ(Structural Engineering & Materials) 
การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 
วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร X X X X   X  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ  
(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจ หรือ X      X  
การบริหารงานกอสราง หรือ X      X  

วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ X X X X   X X 
วิศวกรรมทาง หรือ X X X X   X  
วิศวกรรมขนสง X      X  
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 ๑๘.๑.๑๒ สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี   
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคม ี
ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances) X  X X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X X X    

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X      

การถายโอนความรอน (Heat Transfer) X  X  X    

การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) X  X X     

การออกแบบกระบวนการ (Process Design) X  X X   X  

การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) X  X X   X  

การควบคุมกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
ความปลอดภัย (Safety)       X  

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  

ส่ิงแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๓ สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย    
(Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย   
(Water and wastewater treatment processes) 

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(Solid Waste and Hazardous Waste  Engineering)  

การจัดการขยะมูลฝอย  
(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

การจัดการของเสียอันตราย 
(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 
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(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพษิทางอากาศ  มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน  
(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ  
(Air pollution control) 

X X X X X  X X 

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน  
(Noise and vibration control) 

X X  X X  X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม  
(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 
(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๔ สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 
การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน  
(Surface Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน  
(Underground Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 
การแยกแรดวยวิธีกายภาพ  
(Mineral Processing by Physical Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี  
(Mineral Processing by Chemical Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 
วิศวกรรมวัตถุระเบิดและการระเบิดหิน  
(Explosive Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศลิาวศิวกรรม 
ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X  X     

ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X     

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมอืงแร 
เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร  
(Mine Economics and Mine Management) 

X      X  
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๑๘.๑.๑๕ สาขาวิชาวศิวกรรมวัสด ุ
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวสัด ุ(Nature of Materials) 
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of Materials) X X X X  X   

การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) กลุมกระบวนการผลติวัสดุ (Materials Processing) 
กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of Materials)  X X X X  X X 

อุณหพลศาสตรของวัสดุ (Thermodynamics of Materials) X  X X X    

จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวสัด ุ(Material Analysis and Testing) 
การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) X X X X  X   

การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   

การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ (Failure Analysis of Materials) X X  X     

(๔)  กลุมการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมวัสด ุ 
        (Integration of Materials Engineering Techniques) 
การออกแบบและเลือกใชวัสดุ (Material Selection and Design) X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) X X X X X X X X 

 
หมายเหต ุกรอบเนื้อหาความรูน้ี สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ที่เนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 

 
๑๘.๑.๑๖ สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร 
(Basic Knowledge of Food Engineering) 

วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร   
(Food Sciences and Properties of Food Materials) 

X X X X    X 

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    
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(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร 
(Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอาหาร  
(Unit Operations and Food Processing) 

X  X X X  X X 

การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) X  X X X   

การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ (Measurement and Automatic Control) X  X   X   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design) X X X X X X X X 

(๓) กลุมความรูดานเครื่องจกัรกลและหนวยสนับสนนุการผลิต 
(Food Processing Machines and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) X X  X     

การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและตนกําลัง  
(Food Machine Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    

หลักการออกแบบเครื่องจักรอยางถูกสุขลักษณะ  
(Hygienic Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร 
(System Management and Food Safety) 

เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม   
(Engineering Economics and Statistics) 

X      X  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  
(Quality Control in Food Industry) 

   X   X X 

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม  
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment System) 

  X X   X X 

 
๑๘.๑.๑๗ สาขาวิชาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
     (Basics in Bioprocess Engineering) 
การคํานวณพื้นฐานวิศวกรรม (Basic Calculations in Engineering) X  X X X    

วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

(๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลติ (Manufacturing Processes) 
ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 
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จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control) X  X   X   

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment) X X X X X   X 

เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Biotechnology)       X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance)       X X 

ความปลอดภัย (Safety)       X  

การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 
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